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INLEIDING.
I. DE SCHRIJVER.
1. Paulus' leve n. Paulus werd te Tarsus in Cilícië geboren,
Ha 9: 11, 22:3. Zijn ouders, vermoedelijk welgestelde lieden,
Fp 4:12, in het bezit van het Tarsisch burgerrecht, Ha 21:39,
waren volbloed Joden, 2 Ko 11:22, G1 1:13 v., Fp 3: 5. Ze
spraken Araméesch, de landstaal van Palestina en waren Farizeeën,
Ha 23:6. Dit zoowel als het wonen van een gehuwde zuster te
Jeruzalem, Ha 23:16, wijst op een nauw verband met het land
der vaderen. De bewering van een kerkvader, dat Paulus in Galiléa
geboren en van daar met zijn ouders na de verovering door de Romeinen naar Tarsus gegaan zou zijn, kan wellicht in zooverre juist
wezen, dat zijn ouders vóór zijn geboorte reeds vandaar door de
Romeinen naar Cicilië zijn overgebracht. Het geërfde Romeinsche
burgerschap kan dan verklaard worden, doordat zijn vader het als
vrijgelatene ontving, Ha 22:28.
Behalve den voornaam Saul, dien hij bij de besnijdenis ontving,
Fp 3: 5, droeg hij den Latijnschen toenaam Paulus, d. i. „de kleine".
De gewone Romeinsche namen bestonden uit drie elementen, dus
één meer dan bij ons. Er zijn namen bekend als Lucius Sergius
Paulus. Daar is ook Paulus een persoonlijke bijnaam, maar de tweede
is zooveel als onze „van", de familienaam. Dezen nam in bepaalde
gevallen een vrijgelatene van zijn beschermer over, somtijds wat gewijzigd. Dit te weten behoedt ons voor de dwaling, dat Paulus bij zijn
bekeering werd omgedoopt en van Saulus een Paulus werd. Saul is
een vermaarde klank in den stam Benjamin, doch minder geschikt
voor den zendeling in de Grieksch-Romeinsche wereld.
Als jongeling had hij te Tarsus met de Oostersche beschaving en
het heidendom kennis gemaakt. De eigenaardige ligging van die stad
bracht mee, dat ze de vermenging zag van Oostersche invloeden
met de Grieksche kultuur. Tal van Grieksche wijsgeeren hadden daar
hun scholen, allerlei gevleugelde woorden kon men er opvangen. In
allen gevalle is het van belang, dat Paulus in de Jodenbuurt van
een der groote verkeerscentra der oude wereld heeft geleefd en dat
hij — een gewoon verschijnsel ook bij de tegenwoordige Israelieten
— er de voorkeur aan gaf, in de groote steden te arbeiden.
De jonge man werd naar Jeruzalem gezonden om daar te studeeren
voor rabbi. Hij volgde - het onderwijs van Gamáliël, Ha 22 : 3, en
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raakte thuis in het stelsel der schriftgeleerden. Als Farizeeër was hij
aanvankelijk niet een van de felste tegenstanders der jonge Christengemeente, Ha 5: 34 v., 15: 5, maar wel een vurig ijveraar voor
vaderlijke wet en overleveringen, Ol 1: 14, Ha 22: 3. Later
spreekt hij niet van een zonnige jeugd. Hij vindt dat verleden niet
bevredigend. Het vormt den donkeren achtergrond van het zijn in
Christus. Zijn streven bracht hem niet wat hij zocht. "Gaan studeeren" leidt wel vaker tot ontnuchteringen, Rrn 7, Ol 2: 19, Fp
3: 6. Paulus was te goeder trouw. We moeten niet denken aan een
tegen beter weten ingaan, Ha 23: 1, 26: 9, 2 Tm 1: 3. We kunnen
zijn jeugd met die van Luther vergelijken, die stellig den hemel
verdiend zoude hebben - maar dat gaat niet.
De felheid tegen de Christenen ontbrandde eerst, toen van Stéfanus
krasse woorden tegen wet en tempel waren gehoord, Ha 6: 8-14.
Met hart en ziel was Paulus dan ook bij het vermoorden van dien
martelaar; de zelóot, de ijveraar ontwaakte in hem, Ha 7: 58, 22: 20,
26: 10. Hij begon de Christenen te vervolgen uit alle macht, Ha
8:9,9:1 v. 13 v., 22:4 v., 26:9-11, 1 Ka 15:9, 011:23,
Ef 3: 8, 1 Tm 1: 12. Zijn tochten strekten zich zelfs tot Damáskus
uit, waar de joden stonden onder toezicht van jeruzalem, Ha 26: 12.
Onderweg naar Damáskus werd hij door den verhoogden Heer tot
stilstand gebracht. Van een voorbereiding tot die bekeering spreekt
hij zelf slechts in ontkennenden zin, 1 Ko 15: 8. Groot is het verschil in Gods leiding van een Paulus of van een johannes. De laatste
komt zoo geleidelijk tot het licht, het is een geboren worden zonder
het zelf te weten. In Christus heeft hij alles - hoeveel, dat wordt
hem eerst later duidelijk. De zomer is gekomen zonder Maartsche
buien. Maar bij Paulus vertoont zich een katastrófe. Daar komt 'een
zondvloed, die alle sporen van het oude leven wegvaagt. Voor johannes komt het slechts aan op geboren worden om te leven. Paulus
moest sterven om geboren te kunnen worden. De ontmoeting van
den verhoogden Heer was voor hem dood en leven te gelijk. Bij de
vlammen van het verbrandend oude leven zag hij het ware levenslicht.
Dat heeft hij niet anders kunnen verklaren dan als een wonder van
Christus' genade. En al wat zielkundigen hierover hebben gepeinsd
brengt ons niet verder dan Paulus. Wanneer een De Lagarde spreekt
van de hallucinatie van een waanzinnigen epilepticus, dan toont hij
beter te kunnen schelden dan verklaren.
Ongetwijfeld moet bij den Christenvervolger wel eens de vraag zijn
gerezen: àls de Christenen eens gelijk hadden, àls jezus eens de
Messias was? Maar neen, die gedachte duwde hij omlaag. Een gehangene, een gevloekte - de Christus, onmogelijk! Spraken in de
twistgesprekken met Paulus de Christenen er van, dat jezus' dood,
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door hem zelf voorzegd, heil bracht, dan moet hij zich met afschuw
van wat hem Godslastering was, hebben afgewend. Later herinnert
hij zich levendig, wat een ergernis het kruis van Christus voor den
Jood is, 1 Ko 1:23.
Wat op den weg naar Damáskus gebeurde is niet te verklaren als
een evolutie, doch als een revolutie. Dit oogenblik splitst het leven
van Paulus in twee deelen, 1 Ko 9: 1, 15:8, 2 Ko 4: 6, 5:16,
Gt 1 : 12, 16, Fp 3: 7 v. Niet als de lang verwachte dageraad, doch
al's een verbijsterende bliksemstraal kwam Christus. Paulus weet,
wat vizioenen zijn, maar die gebeurtenis houdt hij voor iets anders,
een volle werkelijkheid, de geweldigste uit zijn leven, waardoor alles
is omgezet, 1 Ko 9: 1, 15:3-8.
Hij was overwonnen, ontwapend door de vijandsliefde des Heeren.
Dus Jezus was tóch de verhoogde Messias en het was zaligheid door
hem vernederd en opgebeurd te zijn. Hij kan niet laten, voor hem uit
te komen. Het was geen moeten, maar een mogen. Hij noemt zich
den slaaf van Christus en het is geen slavernij, maar 'heerlijkheid,
een liefdedienst, die hem nooit heeft verdroten. De elektrische stroom
is gegaan rondom de stalen naald, die heen en weer slingerde, en
het is een magneetnaald geworden met één richting, 2 Ko 4: 4, 6,
5 : 16, 17, G1 6 : 15. Paulus weet zich gegrepen door Christus, Fp 3 : 12.
Zijn roeping wordt hem klaar, Rm 1: 1, 01 1: 12. Zijn leven van
thans, zijn toekomst, zelfs zijn verleden ziet hij in 't licht, dat bij
Damáskus daagde.
Na een stil verblijf van drie jaren in Arabië — het kwam in de
oudheid meer voor, dat zij, die Gods hand gevoeld hadden, een tijdlang de eenzaamheid zochten om de hemelsche aanraking te laten
doorwerken —, na een inkubatietijdperk, Gl 1:17, 2 Ko 11:32,
kwam Paulus veertien dagen in Jeruzalem doorbrengen. Nu zag hij
de heilige stad met andere oogen dan voorheen. Hij maakte kennis
met den apostelkring, bepaaldelijk met Petrus en Jakobus den broeder
des Heeren en maakte indruk door zijn prediking, Ha 9:26, 26:20,
Rm 15:19, GI 1:23.
Toen de discipelkring zich voor hem schuchter ontsloot, was de
renegaat te Jeruzalem niet langer veilig. Hij reisde naar zijn geboorteplaats, Ha 9:28 v., 22:18-21, 01 1:21. Vandaar haalde hem
Barnabas, dezelfde die hem te Jeruzalem had binnengeleid, Ha 9: 27,
naar de Christengemeente uit de heidenen in het Syrische Antiochië,
Ha '11 : 25. Zijn vorming en bekendheid met Hebreeuwsch en Grieksch
vermeerderden zijn invloed. Een tijdlang arbeidde hij daar met grooten
zegen, Ha 11:26. De gemeente breidde zich gestadig uit, zeker
meer door den arbeid van Barnabas en Paulus, dan van de andere
profeten, Ha 13:1 v.
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Hierom zal het geweest zijn, det Barnabas en Saulus voor het
zendingswerk afgezonderd moesten worden, Ha 13:21.
Nu komen de zendingsreizen. Aanvankelijk staat de naam van
Barnabas voorop. Maar straks, als Paulus komt op de terreinen, waar
hij zijn volle kracht kan ontplooien en de leiding krijgt, staat zijn
naam vóór dien van Barnabas en wordt in de Handelingen' het
Joodsche Saul verwisseld met het Latijnsche Paulus.
Men spreekt doorgaans van drie zendingsreizen, maar het verdere
leven van Paulus, voor zoover hem geen gevangenis weerhoudt, is
één en al reizen. Het wordt door Ha 15:36 in twee deelen gesplitst. De overdreven Joodsch gezinden stookten tegen Barnabas en
hem. De heidenen mochten alleen door de poort van het Jodendom
heen tot Christus komen. De Jood was hun meer dan de nieuwe
mensch. Maar daardoor dreigden de vruchten van den arbeid in de
Romeinsche provincie Galátië aangetast te worden.
De bijeenkomst te Jeruzalem, gewoonlijk apostelkonvent geheeten,
leidde tot een minnelijke schikking met de apostelen, die voor steunpilaren der gemeente golden, maar de fel-Joodschgezinden, daardoor
niet bevredigd, bleven woelen, 01 2: 1-10, Ha 15. En hun invloed
sleepte anderen mee. Kort daarna moest Paulus Petrus terechtwijzen
om zekere onvastheid van karakter, 01 2: 11-14.
De Judaïsten, zoo noemt men de drijvers, bleven het spoor van
Paulus volgen, weer naar Galátië en ook verder, toen deze zonder
Barnabas, met wien een kwestie was gerezen, zijn reis al meer naar
het Westen uitstrekte.
Paulus zag zich gedwongen, tegen hun verdachtmaking krachtig
op te treden. Hieraan danken we belangrijke uitweidingen in zijn
brieven naar Galátië, Korinthe en Rome.
Had aanvankelijk alleen de prediking van den gestorven en verhoogden Heer, die ten oordeel zou wederkomen, op den voorgrond
gestaan, nu moest Paulus zijn verhouding tot Jodendom en wet uiteenzetten. Dit geschiedde niet zonder nut. Paulus' gedachtenkring is
in den strijd afgerond. Zijn pantser en schild zijn door de aanvallen
voor roest bewaard gebleven. Wat hij in heiligen toom aan de Galátiërs had te schrijven en aan de Korinthiërs in anderen vorm te
herhalen, is in den brief aan de Romeinen meer bezonken. De bruisende stroom is de kalme meervlakte geworden, die den hemel weerspiegelt, doch ook een blik in de eigen diepte vergunt.
We willen de lezers hier niet ophouden met een tijdrekenkundig
overzicht. Dat volgt in het deeltje : de Handelingen der Apostelen.
De feiten en datums uit het leven van Paulus mogen in ons kort
bestek niet twee keer vermeld worden. Hier volsta de opmerking, dat
Paulus bij het schrijven aan de Romeinen zijn hoogtepunt heeft be-
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reikt en zijn taak in het Oosten als afgedaan beschouwt, Rm 15:23.
toch is de ontwikkeling na onzen brief niet tot stilstand gekomen.
Het gaat zulk een geloofsheld als een forschen eik. Hoe snel is hij
in zijn jeugd gegroeid. Men kon den wasdom met getallen bepalen.
Maar als de boom volwassen is, schijnt de groei gestaakt. En toch
ontbot hij elke lente met grooter kracht en toch gaat zijn kruin verder in de hoogte en in de breedte en levert hij ieder najaar weer
vrucht, schuilt er meer gedierte in zijn gebladerte en kunnen meer
menschen van zijn breede schaduw genieten.
Doorstane gevaren hebben Paulus' leven bedreigd en na die wolken
is er nieuw licht gekomen over zijn heilsverwachting op het einde.
De gedwongen rust in de gevangenissen heeft zijn leer aangaande
Christus verdiept. Want toen hij niet naar de menschen kon gaan
met zijn prediking, was meer nog alle aandacht aan Christus gewijd.
Als de vensters naar de straat ontbreken, gewent het oog aan de
hemelsche hoogten. Hierover handelde schrijver dezes uivoeriger:
Kolossensen, TH 35 (1917), 271 v. Voor Paulus heeft alles medegewerkt ten goede, Rm 8: 28. Zijn ijver voor de heidenzending heeft
tegenover de benepen Joodschgezinden overal gezegevierd.
Van Paulus' levenseinde spreken we niet. Dit verzwijgen de Handelingen. Het zal ter sprake moeten komen bij de brieven aan Timotheus en Titus. Thans willen we een indruk vestigen van zijn persoon
om des te beter zijn geloof te kunnen kenschetsen.
2. P au 1 u s' per s o o n. Dat is niet de eigenlijke mensch wat
men aan den buitenkant van hem ziet. Hadden we Paulus gezien,
na al wat we van hem hoorden, we waren ongetwijfeld teleurgesteld
geworden. In een apokrief geschrift uit de tweede eeuw wordt hij
voorgesteld als een man van kleine gestalte met kaal hoofd eh kromme
beenen. En toch, zegt de schrijver, was zijn houding fier, zijn wenkbrauwen waren aaneengegroeid boven den vooruitspringenden neus.
Het gelaat was één en al vriendelijkheid. Nu eens leek hij een mensch,
dan weer een engel. Een zeer realistisch beeld, schoon in zijn .leelijkheid, heeft van hem vervaardigd de Berlijnsche kunstenaar Louis Cerinth.
Het komt me voor, dat een Rafaël of Durer hem te forsch geteekend
hebben. Zij waren onder de bekoring van zijn geest, toen ze zich
het lichaam voorstelden. Maar de diep liggende oogen, die naar
binnen schijnen te 'zien, eeren het talent van Durer. Waartoe echter
langer stil gestaan bij het uiterlijk van den. man met het zwakke
omhulsel, 2 Ko 12, die weinig voor het lichaam voelde, zelfs weinig
belangstelde in dat van Christus op aarde, omdat hij in den verheer:ijkte opging?
Paulus was geen zoon der lauwe Westerstranden. Van den aanvang
af had hij in zich het vuur van den echten Jood. De hitte van zijn
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Farizeesch bloed was geweldig. Een zelóot, een ijveraar, was en
bleef hij, een strever, die al zijn makkers achter zich liet, 01 1 : 13 v.
Fp 3: 6. Hij weet alles van het fanatisme der Joden, Rm 10:2.
Zijn temperament was sanguinisch-cholerisch. Geestdrift paarde zich
aan geestkracht. Van nature heftig en tegelijkertijd doorzettend, was
hij even sterk in zijn liefde als in zijn haat. Halfheid kende hij niet.
Alles in hem had zich verzet tegen den gekruisigde tot op het oogenblik der bekeering. Maar toen had ook een volkomen breuk met het
verleden plaats. Toen ademde Paulus eerst recht op. En als hij adem
krijgt, is dat een adem scheppen, om met verdubbelden ijver langs
den nieuwen weg te kunnen voortsnellen. ledere ademtocht is voortaan den verheerlijkten Christus gewijd, G1 2:20. Het licht, Paulus
opgegaan, bescheen een werkdag van stoeren arbeid.
Het besef, door de genade des Heeren te zijn gegrepen, zette zich
om in liefde en dankbaarheid, volkomen zelfovergave. De liefde van
Christus heeft hem gevangen genom'en^, 2 !Ko 5: 14. Hij is een nieuw
schepsel en alles in en om hem is een nieuwe schepping, waarin
Christus verheerlijkt wordt en moet worden, 2 Ko 5: 17, GI 6: 15.
Wee den apostel, indien hij het evangelie niet verkondigt, 1 Ko 9: 16.
Is er bij Paulus eenzijdigheid? Ja en neen. Niet wat zijn geest
betreft. De een spreekt van Paulus' mystieken aard, een ander van
zijn logischen aanleg, een derde van den fanatieken Jood van weleer
met zijn later Christendom van de daad. En ze hebben allen gelijk,
zoo men hun meeningen maar vereenigt. Het gevoel deed zich gelden
bij den man, `die geestvervoeringen kende en buiten zich zelf kon
zijn — in God en Christus, bij den man die in „tongen" sprak,
1 Ko 14:18 v. 2 Ko 12:1-4, Ha 16:9, 18:9, 27:23 v. Het verstand wordt niet onderschat, 1 Ko 14:19, door den denker, in
de wet onderwezen, die den diepsten grond der dingen tracht te
vinden en weet voort te redeneeren — wel is waar met schoksprongen —
tot de uiterste gevolgtrekkingen.
Met recht wordt hij de eerste theoloog van het jonge Christendom
genoemd. En toch is hij weer niet te verstaan, indien men louter een
systematicus in hem ziet. Niet de man der dorre theorie is hij. Zijn
leer is enkel religie, een en al leven. De stelling is juist: Paulus een
theoloog, doch geen knecht van het systeem.
Kwamen verstand en hart beide bij hem tot hun recht, niet minder
de wil, hun beider rechtgeaard kind. Wie kan den wil voorbijzien
bij den man van de daad, den zendeling, voortdurend geheel in beslag
genomen door de praktijk van zijn arbeid? Praktisch is hij in den
besten zin van het woord. Hij is een van die bijzondere personen,
die zelfs bij een schipbreuk de bezinning niet verliezen, Ha 27.
In zooverre is zijn leven vol harmonie, dat de krachten van zijn
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geest samenwerken. Maar we hebben daarbij niet te denken aan een
zacht ruischende symfonie. Het was een samenzwoegen, een door
elkander stormen van geesteskrachten. Alles staat in den overtreffenden trap, en dat niet voor een oogenblik, doch voortdurend, niet
maar in woorden, doch metterdaad. Hij is altijd onder stoom, Rm 12 : 11.
De geest bedwingt het zwakke lichaam, beult het af, 2 Ko 11:23.
Een gestel, niet als het zijne door een kwaal gefolterd, zou van zulk
een koortshitte te lijden hebben. Geen wonder, dat zulk een man
vroeg oud is. Ha 7:58 heet hij nog een jongeling. In Fm vs. 9,
noemt hij zich, een derde of kwart eeuw later: een oud man.
Hierin bestaat Paulus' eenzijdigheid, dat de rustelooze geest het
lichaam verteeren doet van ijver. Het is geen zijwaartsche vergroeiing,
doch een uit de kracht groeien opwaarts. Het is de eenzijdigheid van
de alzijdig symmetrische bloem, die zich uit de aarde omhoogwerkt
naar het zonnelicht, om maar spoedig vrucht te kunnen zetten ten
koste van haar eigen bestaan.
Het een en het al voor hem is zijn geloofseenheid met Christus.
Paulus kent slechts één vriendschap, één liefde, 1 Ko 13, 2 Ko 5: 14,
Christus is zijn leven, Rm 8:35, GI 2:20, Fp 1:21. Nevens zijn
verlosser lust hem niets meer op aarde, 1 Ko 2 :' 2, 2 Ko 4 : 5, 10 v.
Geen banden des bloeds, geen huwelijk, 1 Ko 7: 7, 29 v. 9:4 v.,
geen aardsche vriendschap, geen eigen woning, geen rust, geen rijkdom, 1 Ko 4:9 v., 9: 15, 2 Ko 6:4 v., Ha 20: 34, begeert hij
meer. Geen kunst, geen schoonheid van kultuur, 1 Ko 1 : 17 v., 2: 1 v.,
Ks 2: 8, of natuur, Rm 8: 19, leidt hem af. Alles geeft' hij prijs
ter wille van den eenen, wien hij toebehoort, Fp 3:7 v.
Geen wonder dat zulk een man spreekt van geloof zonder werken,
Rm 3:28, G1 2: 16, Ef 2:8 v. Dit geloof is louter aktie, zoo
inspannend, dat- het noemen van werken daarnevens een bloote herhaling zou zijn. Hij is in den loopbaan en jaagt voort, Rm 9: 16, 1
Ko 9:26 v., Fp 3:12.
Is hij een pessimist? Neen, veeleer een optimist, Rm 8:28-39,
11 : 33, 1 Ko 15: 55 v. Ks 2: 15. Is hij martelaar van zijn beginsel?
Neen, hij wil niet beklaagd worden, doch de overwinning behalen,
die in beginsel al meer dan behaald is, Rm 8:37. Een prijswinner
wenscht hij te zijn en hij is een held. De vroegere Farizeeër spreekt
nog gaarne van roem en loon, maar toch anders dan voorheen. Die
termen zijn voor hem gelouterd. Voorwaarts is zijn leus. Bij den
stormloop van het evangelie door de wereld is zijn plaats die van
vaandrig in de eerste gelederen. Alle lijnen van zijn beeld zijn gespannen. Elke zenuw wordt beheerscht door het ééne streven. Een
voortdurende haast drijft hem voort in den tijd, die zoo kort is, door
de wereld, die zoo wijd is.
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Kan het verbazing wekken, dat zulk een athleet bij de gratie Gods,
1 Ko 9 : 24 v., een gespierde geest, dat zijn karakter hoekig is? Een
Dantekop vertoont nu eenmaal geen weeke rondingen, doch enkel
scherpe lijnen en kanten en hoeken. De bijbel-heiligen zijn nog geen
hemel-heiligen. Paulus, die zelf zegt, het nog niet te hebben gegrepen, Fp 3: 12, heeft dan ook les défauts de ses qualités. Zonder
met sommigen 'den hoogen geestelijken persoon omlaag te halen,
dien we uit Rm 14:15, 1 Ko 8:13, 1 Ko 13, 2 Ko 1-7, Fp
4:8 v. en zooveel andere plaatsen integendeel leeren bewonderen,
erkennen we volmondig, dat Paulus ironisch, scherp sarkastisch kan
zijn. Hoe fel kan de bezinger van de liefde, 1 Ko 13, en van het
al-overwinnend geloof, Rm 8, zich te weer stellen, wanneer zijn
gezag wordt aangerand, 1 Ko 4 : 8 v., 2 Ko 4 : 3 v., 10-13, 11:13-19,
01 1 : 8, 9, 5:12, 6 : 12 v., Fp 1 : 15-17, 2:21, 3: 2, 19. Hoe onverzettelijk is hij tegenover Petrus en Barnabas, 01 2 : 13, Ha 15: 36 v.
Hij, die enkel teederheid is voor Thessaloníka, 1 Th 2: 7, of Filippi,
Fp 1 : 8, 4 : 1, ja zelfs voor de ondankbare Galatiërs, 01 4 : 12, 19 v.,
kan zijn tegenstanders met vlijmende woorden kwetsen. Wat een
hardheid tegenover het onbekeerlijk Israel, 2 Ko 4 : 3 v., 1 Th 2 : 15 v.,
en tegelijk welk een liefde voor dat volk, waarvoor hij, die pas nog
zeide, door niets van Christus gescheiden te kunnen worden, wel
van Christus weggebannen wilde zijn als een vervloekte, Rm 9: 1 v.,
10 :1 v., 11:1 v.
Het is zeer verklaarbaar, dat de leeringen van zulk een man eigenaardige kenmerken vertoonen, waarmede we verlegen zitten, maar
niet minder begrijpelijk is het, dat er lijn is in zijn gedachten, dat er
een ruggegraat zit in zijn beschouwing. Deze Jood, in de wereldtaal
de verlossing voor de wereld door den wereldheiland predikend, had
een heilige overtuiging, waarvan meer kracht uitging dan van de
gelijktijdige zedepredikers der Stóïsche of Cynische school. In here
trad op te midden van een menschdom, dat naar verlossing en naar
een geheimzinnig voorgevoelde wijding smachtte, een man met de
onschokbare zekerheid, in Christus van zonde verlost en met God
verzoend te zijn. Hij was er van doordrongen en kon er derhalve
ook anderen van doordringen, dat hij de werkelijkheid van de macht
Gods in Jezus Christus had ervaren. Hij stond vast op zijn stuk met
zijn „wij weten" en kon vastheid bieden aan een onzekere geslingerde
wereld, 1 Ko 2 5, 4:20, 1 Th 1 :5.
Wij komen nie t gemakkelijk met zijn theologie klaar, doch zij is
de moeite waard. Zij is in staat, nog altijd theologen en niet-theologen
verder te brengen en dichter bij Christus, bij God.
3. Pa u 1 u s' vorm in g. Dat hij Farizeesch wetgeleerde geweest
is, heeft grooten invloed gehad op Paulus' beschouwingen ; wat in
,
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de kringen der schriftgeleerden en in de school van Gamáliël bij
voorkeur behandeld werd, vormt een belangrijk bestanddeel van zijn
gedachtenwereld. Paulus bouwt zijn levensbeschouwing op de puinhoopen van zijn vroeger Jodendom, maar hij doet het met de resten,
die hij slechts voor het grijpen heeft. De achtergrond van zijn brieven
is Joodsch, ondanks Rm 10 : 12, 1 Ko 12 : 13, 01 3 : 28, Ef 4 : 4-6,
Ks 3: 11. Er is wel gezegd, dat het Farizeïsme zijn taak in de geschiedenis vervuld had, toen het dezen man had voortgebracht. Maar
op een voortbrenging alleen door het Farizeïsme valt heel wat af
te dingen.
Het vroegere standpunt komt evenwel uit in denkvormen, stijl en
vele andere bijzonderheden. Op één ding willen we dadelijk letten :
zijn schriftbeschouwing. Eenerzijds staat Paulus op het standpunt van
een doorloopende ingeving, een onvoorwaardelijk gezag naar de letter
van het Ot, Rm 4: 16 vgl., 01 3: 16. 1 Ko 4:6. Anderzijds, meer
Alexandrijnsch dan zuiver Joodsch, neemt hij een dieperen schriftzin
aan. Telkens speurt men in zijn betoogen den rabbijnschen redeneertrant, somtijds sporen van Joodsche uitbreiding van de gewijde verhalen.
Dit behoeft ons niet te verbazen, maar wel het feit, dat Paulus zoo
gelukkig de erge buitensporigheden daarvan heeft kunnen ontwijken.
Het is waar, dat hij dikwerf bijzonder vrij, op den klank af, een
tekst aanhaalt, dat die aanhalingen zich ongedwongen bewegen tusschen het Hebreeuwsch en de Grieksche vertaling der LXX. Allegorie
of typen vindt men Rm 2: 29, 5: 14, 1 Ko 5:7, 9: 8, 10, 10: 4,
11:8, 01 3:16, 4:21—'31, Ks 2:11. Israels geschiedenis is hem,
evenals wet en profetie, door en door messiaansch. Alles is om ons
geschreven, Rm 15 : 4, 1 Ko 9 : 10, 10 : 1 v. Menige toepassing van
hem zou een verklaarder van thans anders willen uitleggen. De schrift
wordt nu eenmaal van verschillende kanten bezien, wetenschappelijk
en religieus. De intuitief-religieuze beschouwing, die ook Christus
zelf huldigde, legt beslag op den Christen, ook op Paulus. Hij ziet
in Christus de verwezenlijking der idealen en verwachtingen van
Israels profeten. De verhouding van het Nt tot het Oude is die van
vrucht en bloesem. Toen Paulus in Christus de zon der gerechtigheid
zag, kon het Ot slechts maanlicht voor hem wezen, dat zijn glans
aan de zon ontleende. De schriftgeleerde, in het koninkrijk Gods
onderwezen, bracht uit zijn schat voort oude en nieuwe dingen.
We mogen niet vergeten, dat Paulus ook met den Griekschen geest
voortdurend in aanraking kwam. Toch overdrijve men niet. Judaïsme
en Hellenisme behoeven niet immer een tegenstelling met elkaar te
vormen. Ongetwijfeld ondergingen de Joden in de verstrooiing den
invloed der Grieksche beschaving, maar meer ten opzichte van kleeding,
gewoonten en taal dan van hun geloof. Toen gold zeker evenzeer als
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thans van den nauwgezetten jood, dat hij zich wel naar de vormen
van zijn omgeving schikt, maar dat zijn overtuiging daarbij dezelfde
blijft. Die vormen moeten van veel beteekenis zijn geweest voor iemand,
die in Tarsus gewoond heeft, de Grieksche bijbelvertaling der LXX las
en in het Grieksch het evangelie had te verkondigen. De taal, waarvan
we ons bedienen, is als de bedding, die het water kleurt. Om het evangelie
uit het joodsche milieu in de Grieksche wereld te kunnen brengen,
moest Paulus allerlei beelden en uitdrukkingen aan het Hellenisme
ontleenen of omsmeden. Noemt hij zich een ongeletterd man, 2 1(0
10: 10, 11: 6, dan doet hij niet anders dan een Grieksch wijsgeer
van zijn tijd. De brieven herinneren aan de diátribe's, de verhandelingen van Grieksche wijzen uit die dagen en zijn in vorm tamelijk
Grieksch. Paulus bezigt Grieksche beelden, 1 1(0 4: 13, 9: 24 V.,
Fp 3: 14, echte volkstermen uit zijn omgeving, waarop we het best
eerst ter plaatse kunnen ingaan.
Het zou dan ook ongerijmd zijn, als de man, die 1 1(0 9: 19 v.
schreef, niet gelet zou hebben ter wille van zijn zendingswerk op de
eigenaardigheden van hen, die hij te bewerken had. Zijn aanhalingen
uit de Grieksche letterkunde bewijzen echter weinig. Hij zinspeelt
op een paar gevleugelde woorden. Dat zegt niet veel meer, dan dat
iemand te onzent een paar regels van De Génestet of Da Costa weet
aan te halen - desnoods zonder ze ooit te hebben gelezen, 1 1(0
12,15:33, Ti 1:12, Ha 17:28. Wanneer enkele uitingen van
Paulus eenigszins overeenkomen met gelijktijdige spreuken van
Grieksche denkers, dan moet niet te veel daaruit afgeleid worden.
Somtijds zitten zekere ideeën in de lucht. Immers het verschil in
geestesrichting is ontzaglijk groot. Bij den een evangelie, bij de anderen
levenswijsheid. Hier kracht Gods, daar humanisme. In laatste instantie
laat zich bij Paulus alles terugbrengen tot de ervaring, in Christus
verlost en met God verzoend te zijn. Paulus spreekt zelf van de
wijsheid der wijzen geenszins met geestdrift, 1 1(0 1: 19 v., 2: 5,
3: 19, Kos 2: 8. En zij van haar kant schijnt hem ook geen vriendelijke ontvangst te hebben bereid, Ha 17: 18, 32.
Boven was reeds sprake van Alexandrië. In die Egyptische stad
was. een eigenaardige mengeling van joodsche en Grieksche schoolwijsheid ontstaan. Een apokrief boek, Wijsheid, draagt sterk de kenmerken van dit Alexandrinisme. Met name in Romeinen, 1 : 20 v, 9 : 19 v.,
krijgt men den indruk, dat Paulus het gekend heeft. Trouwens zijn
leermeester Gamáliël moet voor die school hebben gevoeld. Ver ging
echter deze invloed niet. Paulus heeft den bekenden jood-wijsgeer
Fflo niet gekend.
Vooral in onze dagen is de vraag aan de orde, of Paulus een aanhanger is van het verschijnsel zijner dagen, dat men synkretisme.
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vermenging van godsdiensten, noemt. Er is een uitwisseling van geloofsvoorstellingen in het Oosten geweest, die op ons den indruk van
een vreemd amalgáma maakt. Degenen, die zich van het onderzoek
naar dit verschijnsel gouden bergen beloven voor de kennis van het
oudste Christendom, zijn talrijk. Hun methode„ brengt mee, dat ze
zeer den nadruk leggen op het verschil tusschen Paulus' tijd en den
onzen, terwijl ze voorbijzien, dat de menschelijke ziel te allen tijde
en overal dezelfde behoeften gehad heeft. Ook hebben ze te weinig
oog voor de positie, die het Nt geloof zoo beslist inneemt tegenover
de heidensche stroomingen van die dagen. Hun methode maakt de
omlijsting van Paulus' geloof zóó breed, dat de schilderij zelf daarbij
in het niet verzinkt.
Nu is het waar, dat in Paulus' dagen een zeker geheel van godsdienstige voorstellingen bestond. Er was een dampkring van dualisme
en een streven om dien te zuiveren. Men snakte naar verlossing en
heiliging, naar vereeniging met de godheid. Men verwachtte licht en
leven uit het Oosten. Dit zoeken van den tijd zal aan Paulus stellig
niet onopgemerkt voorbijgegaan zijn. Maar de positieve invloeden
van de Oostersche godsdiensten op het Jodendom waren in Paulus'
dagen gering en bij hem zelf zeker niet sterker. Men zou zulke
heidensche invloeden alleen vóór zijn bekeering moeten trachten op
te sporen. Na dat groote moment had hij meer te geven dan te
ontvangen. Wel moest Paulus als de eerste, die den nieuwen godsdienst met het geestelijk leven van zijn tijd in aanraking had te
brengen, meer dan anderen gebruik maken van aanknoopingspunten
bij de heidenen. Wij denken aan de methode van zendelingen als te
doctoren Adriani en Kruyt op Posso. Maar Paulus zelf is er van
doordrongen, dat zijn standpunt in stede van aanpassing in oppositie
is tegen wat door het heidendom de menschenziel wordt aangeboden.
In den vorm mag hij aansluiting zoeken, naar wezen en inhoud is.
hij er zich van bewust, scherp tegenover alle heidendom te staan.
Nog het veelgodendom van de tweede eeuw heeft er niet anders,
over gedacht, toen het zich, vervolgend, tegenover het Christendom
als iets geheel afzonderlijks stelde.
Na de Joodsche stof en de vormen van elders moeten de Christelijkeinvloeden als van het meeste belang voor Paulus' vorming worden
vermeld. Waarschijnlijk heeft Paulus vóór de opstanding Jezus nimmer
gezien. Maar de voornaamste feiten uit het leven des Heeren zij n
hem bekend, Rm 1: 3, 9: 5, 1 Ko 11:23—'25, 15:3-7, 01 3: 1,
4: 4. Reeds in de twistgesprekken met de geloovigen had Paulus.
meer dan één bijzonderheid gehoord, Ha 6: 9. Hij doet helder
uitkomen, dat hij zijn gegevens aan de Christelijke overlevering heeft
te danken, 1 Ko 11 : 2, 23, 15: 1-3. Te Damáskus bij Ananias en te-
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Jeruzalem in den apostelkring moet hij veel hebben vernomen. Voorts
draagt hij blijkbaar kennis van woorden des Heeren, 1 Ko 7: 10, 25,
9:14, 1 Th 4:15, Ha 20:35
Vooral heeft Paulus in het boek van zijn eigen leven gelezen en in
zijn eigen ziel geschouwd. Zijn leer is ervaringstheologie. Wat heeft
hij veel welbewust doorgemaakt ! Omdat hij geen vreemdeling is in het
eigen hart, kent hij het inwendige van den mensch. Daar loopt een
zielkundige ader door zijn brieven, die niet voor boekenwijsheid klopt.
Al de opgesomde invloeden zijn echter niet met elkander de ingrediënten, die volgens recept den theoloog Paulus moeten vormen.
De eenheid is niet zonder strijd tot stand gekomen en toch was de
strijd hier niet de vader der dingen.
Nadrukkelijk verklaart Paulus zelf, dat hij zijn evangelie niet aan
vleesch en bloed, aan menschelijke invloeden te danken heeft, doch
aan de openbaring van Jezus Christus, 01 1 : 12, 16' v. Al wat hij
kan en kent en denkt, komt onder dit licht te staan. Door Gods genade is hij wat hij is, 1 Ko 15: 10. Hij weet zich bevoorrecht door
de leiding en de voorlichting des Heiligen Geestes, Rm 8:14 v.,
1 Ko 2: 9 v., 7:40, 12:7.
Paulus kan meespreken van gezichten en openbaringen, 1 Ko 14: 6,
2 Ko 12:1-7, GI 2: 2, Ha 16:9, 18:9, 22:18, 27:23. Hij weet
zich bevoorrecht met de gave der profetie, Rm 12: 6, 1 Ko 12: 7, 10,
1 Th 5:19 v. Hij kan gewagen van geheimenissen, Rm 11:25,
1 Ko 15: 51, hem bekend geworden, doch ook van een groot geheimenis, thans algemeen geopenbaard, Rm 16: 25, 1 Ko 2: 7, 9-13,
Ef 3: 3, 4. Hij spreekt met gezag. Zijn woord is een Godswoord,
1 Th 2: 13. Hij uit een vervloeking over wie anders leert dan hij,
01 1: 8, 9. In zijn ambt staat hij sterk.
Maar ook beluisteren we andere tonen. Hij uit zijn gevoelen, dat
hij van het bevel des Heeren onderscheidt, al heeft hij den Geest
1 1<o 7:25, 40. Hij erkent volmondig, dat wat hem geopenbaard
werd, nog ten deele is, 1 Ko 13 : 9-12.
4. p au 1 u s' i n v I o e d. Er moge verschillend over hem geoordeeld
zijn, Paulus' groote invloed valt niet te loochenen. Het zijn de hoogtepunten uit de kerkgeschiedenis geweest, waarop zijn evangelie weer
aan het licht kwam. Hij is de eerste getuige geweest, die nog vóór
het te boek stellen van de evangeliën een blik vergunt in de oudste
gemeente. Hij is de eerste Christen-theoloog, die den inhoud des gejoofs op schrift veelzijdig uitwerkte, die krachtens beginsel het eerst
het evangelic de nationale banden van Israel deed verbreken. Hij is
het organizeerend talent en de propagandist voor de Grieksch-Romeinsche wereld. Er is nauwelijks één geschrift uit het Nt of van de kerk
in later eeuwen te noemen, waarin zijn invloed niet wordt bespeurd.
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Beurtelings is zijn theologie over- en onderschat geworden. De
smalende oordeelvellingen van mannen als De Lagarde en Nietzsche
zijn uitzonderingen. Het treft meer hemzelf dan Paulus, wanneer de
laatste hem noemt een valschen munter, door haat gedreven of een
aan lager wal geraakten zenuwzieken zwakkeling. We hebben hier te
doen met den „Uebermensch", die de apostelen noemt ,,moralische
Cretins" en „weggedoken veinzaards".
Eveneens is een dwepen met Paulus uitgesloten, wanneer men
hem naar het rijk der legenden verwijst, Het is geen legende, dat
sommigen dit trachten te doen.
Te laag wordt zijn beteekenis aangeslagen, wanneer men meent
de oudste en zuiverste leer van Christus uitsluitend uit de evangeliën
te moeten putten en het woord evangelisch als richtingsnaam bezigt.
Aan de andere zijde werd overdreven toen de voormalige Tubingsche school het geheele oudste Christendom uit een botsing van het
Paulinisme met het Joodschgezinde streven wilde verklaren. We
kunnen van een en ander zeggen, dat Paulus verdiend heeft: ni cette
indignité ni cet excès d'honneur.
Thans geniet Paulus' theologie weer te veel waardeering bij hen,
die de kwestie Paulus-Jezus aan de orde stelden. Eigenaardig, dat
daarbij Nietzsche moet te hulp komen om Paulus te maken tot
„Erfinder der Christlichkeit". Sinds vóór een tiental jaren een Duitsch
geleerde Paulus den tweeden stichter van het Christendom noemde,
die er een verlossingsgodsdienst van gemaakt zou hebben, is dit verschijnsel akuut geworden en bestaat de neiging, Paulus tegen Jezus uit
te spelen. Boven den eenvoudigen timmermanszoon Jezus, die daarva n.
niets had vermoed, komt Paulus te staan als de impressario, die hem
op den troon plaatst en om hem als strooman heen de draperie van
het Messiaaansche ambt laat golven. De leus wordt aangeheven: terug
van Paulus naar Jezus! Er wordt door middel van schetterende
klanken en pakkende pamflettitels voor die opvatting reklame gemaakt.
Het komt aan op de vraag: wie heeft het Christendom gesticht,
Paulus of Jezus? Voor wie Christus als zijn zaligmaker kent, is het
antwoord niet twijfelachtig.
Dat Paulus, om het Christendom buiten Palestina bekend te maken,
nieuwe banen zocht, spreekt van zelf. Verschilpunten met Jezus vooral
in den vorm van de prediking zijn vooruit reeds te verwachten. Hoort
men bij Jezus de eenvoudige verheven taal der openbaring, bij Paulus
verneemt men in veel wisselende stemmingen den toon der heilservaring, van het juichende, belijdende, worstelende of bespiegelende
geloof. Jezus treedt op in Israel, Paulus in de Hellenistische wereld.
Jezus leerde vooral op het land, Paulus in de grootti steden. Jezus
komt in kinderlijken eenvoud, Paulus met de termen van den schriftv. VELDUIJIZEN, Tekst en Uitleg, Rom. 2è druk.
2
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geleerde. Jezus spreekt van het Koninkrijk Gods en geeft bij voorkeur
slechts te vermoeden, wie hij zelf is. Paulus spreekt van dien eenen
in het Koninkrijk Gods, dien hij als zijn Kyrios, zijn Heer, heeft leeren
aanbidden. Aan de eene zijde hoort men de stem van den Heiland,
die in korte kernachtige wonderspreuken, in aanschouwelijke gelijkenissen aardsch licht op den hemel en hemelsch licht op de aarde
doet stralen, anderzijds theologische redeneeringen, schoolsche bewijsvoeringen, beelden, die verwaarloosd worden ter wille van apologie
en polemiek. Hier de Heiland, die ons tot kinderen van den Vader wit
maken, die zelf de scheiding tusschen God en ons wegneemt,
dáár abstracties als rechtvaardiging, verzoening, aanneming tot
zonen, en theorieën over de algemeenheid der zonde en het raadsbesluit Gods.
Maar als de vraag gesteld wordt: moeten we in Paulus een discipel
zien, die door Christus bezield, zijn werk voortzet of is zijn evangelie
iets geheel nieuws, dan moet het antwoord uitvallen in den geest
van een bekend geleerde: Paulus heeft zijn religie niet in de plaats
gesteld van die van Jezus, maar het goud, door Jezus aan het licht
gebracht, heeft hij aangemunt. Heeft Paulus, gelijk velen na hemt
een nieuw begin gemaakt, dan is hij daardoor niet een stichter van
het Christendom. Dien titel zou de ma n, van Tarsus zelf verfoeid
hebben. Al wilde hij gaarne een geestelijk vader heeten, 1 Ko 4: 15,
hij wenscht niet Christus in den weg te gaan staan, 1 Ko 1: 12, 13,
doch te wandelen in het licht van Christus. Paulus' leven was niet
zijn Ik, doch Christus, Gl 2 : 20. Nooit heeft hij iets anders willen
zijn dan slaaf van Jezus Christus, in wien evenzeer een Petrus, Dakobus en Johannes hun Heer zagen. In plaats van de leus : „terug van
Paulus naar Jezus" kan beter het wachtwoord zijn : „terug langs
Paulus naar Jezus, naar God". Wat Jezus voelde en wilde, heeft
Paulus in de taal der denkers onder woorden gebracht.
Beweert men, dat de zedeleer van Jezus zoo geheel in een andere
toonschaal staat dan die van Paulus, dan stemmen we dit toe. Want
de dienaar slaat een anderen toon aan dan zijn Heer. Het was de
taak van den oud-Farizeeër als heraut het universeele van het Christelijk
geloof te bewijzen en op zijn manier te boodschappen aan de volken
van het Westen. Paulus heeft niet Christus het eerst in het middelpunt van het evangelie gesteld. Dit behoefde door hem niet meer
gedaan te worden. Maar wel kan hij met het volste recht zeggen,
het meest van allen te hebben gearbeid. Er is een goddelijke leiding
in, dat juist de wetgeleerde, de vijand van voorheen, door een machtig
ingrijpen des Heeren zijn volgeling moest worden.
Het is ten slotte een zaak van beginsel of men zegt: „Paulus heeft
dwalend den verhoogden Christus gemaakt" of : „de verhoogde
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Christus heeft, niet dwalend, Paulus tot apostel gemaakt." In alle n.
gevalle moet men niet het Christusbeeld van een modern geleerde
met een biografie van Paulus uit de twintigste eeuw vergelijken, doch
den Jezus van Paulus met den Jezus der evangelisten, die kort na
Paulus geschreven en zijn invloed ondergaan hebben.
Het lot van leidende geesten, niet goed te worden begrepen, heeft.
Paulus gedeeld. Johannes toont zijn streven te verstaan, maar reeds
de apostolische vaders, ja heel het doorsneê-christendom van de
komende tweede eeuw had er geen oog meer voor. Zoo pijnlijk klinkt
een bekende opmerking, dat van de heidenchristenen alleen de ketter
Márcion Paulus verstaan maar dan misverstaan heeft.
En toch heeft Paulus ontzaglijken invloed geoefend. Nog bij zijn
leven heeft hij op alle punten van het front het Judaïsme overwonnen.
Meer dan één volk was in den schoot van het Paulinisme. Een
Augustinus vond bij hem de genadeleer. Thomisten en Mystieken
werden door hem verkwikt. Een Luther beriep zich op hem voor de
rechtvaardiging uit het geloof. De gansche Hervorming voelt hem
achter zich staan. Het Lutheranisme vindt bij hem een antwoord op
de vraag, hoe de mensch tot het heil komt. Het Calvinisme verneemt
van hem, hoe de genade Gods den mensch grijpt. De Lutheraan heeft
meer oog voor het dramatische, de Calvinist voor het principiëele.
Calvijn en Gomarus, maar niet minder Pascal hebben Paulus als hun
geestelijken vader beschouwd. Velen van rechter- en van linkerzijde
roepen thans nog gaarne, echter niet in overeenstemming met 1 1<0
1 : 12: „Ik ben van Paulus." Ieder haalt liefst de groote figuur in zijn
kring binnen. Bekend is de ondeugende opmerking van een geestig
geleerde, dat Paulus bij Neander en Godet een gemoedelijk theoloog,
bij Ruckert een vroom supranaturalist, bij Baur een Hegeliaan, bij
Luthardt orthodox en bij Ritschl een echte Ritschliaan is. Thans na
dertien jaar zou de opmerking alleen wat aangevuld kunnen worden
met nieuwe namen. Genoeg om de beteekenis te doen gevoelen van
den man, dien allen op hun hand wenschen te hebben. Van zijn
theologie is dan ook de juiste opmerking gemaakt: „dit is niet de
theologie van Paulus, doch d e theologie." Men zou de geschiedenis
der leerstellingen kunnen schrijven door alleen te teekenen de real:tie
van latere eeuwen op Paulus' leer. Men zou zoodoende geen der
hoofdmomenten verwaarloozen.
En toch, de grootste invloed van Paulus is niet die van den denker
maar van den man der daad, die daarom weet wat hij wil, omdat hij
weet wat zijn Heer wil.
5. Paulus en de litteratuur. Hierbij moeten we ons geweldig
beperken, allereerst door van de belletrie te zwijgen. Over weinig
2*
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personen is zooveel geschreven. We schakelen uit, al wat in tijdschriften, verzamelwerken of voor meer dan veertig jaar verscheen;
insgelijks de boeken waarin een onderdeel of Paulus zelf als onderdeel behandeld wordt. Daarom blijven ook de samenvattende werken
over de Bijbelsche Godgeleerdheid onaangeroerd. Alleen voor de leer
van Paulus, afzonderlijk behandeld, maken we een gunstige uitzondering.
De nadruk valt op populaire geschriften, die weer door een * kenbaar
zijn. Rk schrijvers worden door een j- aangeduid. Wat tot het jaar
1911 verscheen vindt men bij elkander in een eenzijdig, doch meesterlijk
werk, dat voor den theoloog afzonderlijke vermelding verdient : A.
SCHWEITZER, Geschichte der paulinischen Forschung von der Reformation bis auf die Gegenwart, Tubingen, 1911. Daarom leggen wij
nog meer den nadruk op wat daarna verschenen is.
L. ABBOTT, Life and letters of Paul the apostle, Boston, 1898.
L. ALBRECHT, Paulus der Apostel Jesu Christi, 1903.
S. A. ALEXANDER, Christianity of St. Paul, 1899.
* H. T. ANDREWS, The value of the theology of St. Paul for
modern thought, London, n. d.
M. ARNOLD, S. Paul and Protestantism, London, 1887.
B. W. BACON, The story of Paul, 1904.
t B. BARTMANN, Paulus, Die Grundziige seiner Lehre and die moderne Religionsgeschichte, Paderborn, 1914.
*FR. BADER, Paulus, Augsburg, (1917).
J. 0. BEVAN, St. Paul in the light of to-day, London, 1912.
G. A: BERCHLER, Der Apostel Paulus, zum Verstandnis seines Lebens
and Werkes, Milhlhausen, 1885.
BIRD, Paul of Tarsus, 1900.
W. P. DU BosE, The gospel according to S. Paul, London, 1907.
* W. BoussET, Der Apostel Paulus, Halle (Tubingen), 1906.
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II.

PAULUS' LEER.

6. De k e r n. Door naar een hoofdgedachte van Paulus' leer te
zoeken doet men te veel aan een betoog denken, waarvan de hoofdzaak, der langen Reden kurzer Sinn, in één uitspraak is samen te
vatten. Paulus geeft echter geen handboek uit, doch schrijft als zendeling gelegenheidsbrieven, die door zijn leerlingen beter dan door
ons worden verstaan. Het is hem om de praktijk te doen. Hij laat na,
spitsvondige bepalingen te geven van de termen, die hij zelf in omloop gebracht of van zijn stempel voorzien heeft. De dingen, waarmee
hij vervuld' is, keeren telkens onder ander licht terug. Een enkele
heilswaarheid wordt somtijds met al wat er aan vastzit besproken,
een andermaal slechts vluchtig aangeroerd of met een ander deel van
zijn denkwereld in verband gebracht, alnaar de omstandigheden het
eischen. Paulus is geen docent, die er angstvallig op uit is, alles
tot een systematisch geheel te verwerken, en toch is er eenheid.
De twee brieven Galaten en Romeinen zijn niet maar geschreven, om
door den een het verklaren van den anderen wat te vergemakkelijken.
Ze staan jaren van elkander verwijderd en werden naar twee onderscheiden werelddeelen gezonden. Paulus heeft nooit een geloofsleer
naar Westerschen trant het licht doen zien. Men kan niet zeggen, dat
zijn eenig thema is de rechtvaardiging uit het geloof. Maar die er
een ander thema voor in de plaats stellen, maken het niet beter. Wordt
er beweerd, dat de term rechtvaardiging slechts een strijdleus tegen
de Judaïsten was, dan kan men opmerken, dat elke dogmatische
formuleering gevolg van strijd is, want juist de oppositie dwingt tot
scherper afbakening. Bovendien vormt de rechtvaardiging een groot
onderdeel van den brief aan de Romeinen, die juist geen strijdschrift
is. De rechtvaardiging is bij Paulus een belangrijke omschrijving van
de verlossing en de verlossing des menschen is voor hem wel de
gewichtigste zaak. Doich een zaak, ook deze, heeft ten slotte haar
middelpunt alleen in een persoon, den verlosser zelf. Niet een leerstuk moet men in het midden stellen, want alles beweegt zich bij
Paulus om den Christus. Zijn leven is Christus en iedere bladzijde
van zijn brieven is vol van hem. Men leze slechts de eerste helft van
1 Ko 1. Neem Christus weg; en al wat Paulus schrijft, is als een
schoon groenende waterplant, die, uit haar element genomen, een slap
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onooglijk ding wordt. Wie verstaan heeft, dat voor Paulus Christus
liet één en het al is, heeft den sleutel om den apostel te verstaan.
Maar daarom juist wordt niet begonnen met de leer aangaande
Christus. Vooraf gaat de Godsleer, die het meest met Paulus' verleden
overeenstemt. Daarna moet naar Paulus' ervaring van zonde en wet
worden gesproken. Die drijven tot Christus uit, in wien hij de volle
verlossing vond, onder allerlei beelden geteekend. Daarop volgt het
nieuwe geestelijke leven onder leiding des Heiligen Geestes. Voor
zoover dit echter een zedelijk is, werd het in een volgend deel, aan
de brieven naar Korinthe gewijd, uitvoerig besproken. De Geest is
in hen, die vormen de Gemeente des Heeren, naar wiens wederkomst
in glorie ze vol verlangen uitzien. Men zal zeggen : deze indeeling
is die der Dogmatiek. Geen wonder ! De Dogmatiek staat geweldig
onder den invloed van Paulus.
7. God en zijn raad. God openbaart zich in de natuur, Rm
1 : 18-20, vgl. 8: 19. Door dit te veronachtzamen zijn de heidenen
diep gezonken, Rm 1 : 21 v., GI 4 : 8, • Ef 2 : 12, vgl. 1 Ko 8: 4-6.
Toch blijft de mensch naar God uitgaan, Ha 17: 22, 27. God doet
zich kennen door zijn leiding in de geschiedenis der menschen, die
van zijn geslacht zijn, Ha 14:15-17, 17:26 v. Dit blijkt vooral
uit hun geweten, een woord van Grieksche wijsgeeren, dat in vorming
met consciëntie overeenstemt evenals met het Nederlandsche ge-weten
(vgl. ge-broeders), Rm 2: 14, 15, 1 Ko 8: 7, 10, 12, 10:25, 27 v.
Hooger openbaring viel den Joden ten deel, Rm 3 : 1, 2, 9 : 4, waarop
ze echter zich niet mogen verheffen, Rm 2 : 1, 12, 13, 17 v., 3 : 20, 22,
23. Het bezit van de wet brengt nog geen redding, Rm 8: 3, het
maakt haar des te noodzakelijker, daar het slechts de verantwoordelijkheid vermeerdert, Rm 1 : 16 vgl. 2: 9, 3: 9.
Veel hooger gaat de Christelijke openbaring, waarvoor Paulus
vooral twee vreemde woorden heeft, die wij voor niet-kenners van
het Grieksch het best kunnen vervangen door revelatie, het wegnemen
van den sluier, en manifestatie, het tastbaar worden van een werkelijkheid, Rm 1 : 17 vv., 3: 21. De heerlijkste openbaring is in Christus,
2 Ko 4:4, 6, G`I 1:12, 16, Ko 1 : 15, 19, 2:9. God blijft zich den
apostel openbaren door den Heiligen Geest, 1 Ko 2 : 9 v. De goddelijke openbaring verdiept de kennis. Ef 1:17 v., Fp 3:15, leidt tot
beslissingen, G1 2:2, en blijkt vooral uit geestelijke gaven, 1 Ko 12: 7,.
14:6, 26.
Dat God de eenige is, stond voor Paulus als Jood reeds vast,
Rm 3: 30, 11 : 36, 1 Ko 8: 6, GI 3: 20, Ef 4: 6. Maar als Christe n.
ziet hij in, dat Hij de God is voor alle volken, niet bepaaldelijk van
Israel, Rm 3: 29 v. Het doet geen afbreuk aan Paulus' monotheïsme,
dat hij voortdurend den Zoon in één adem met den Vader noemt.
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Men lette op de ineenvloeiing, Rm 14 : 6 v., 2 Ko 5: 20, 1 Th 3 : 11.
Ook is er een zekere samenstelling van Christus met den Heiligen
Geest, 2 Ko 3:17. De drie namen worden zóó dooreen genoemd,
dat inderdaad aanwezig is, wat later leidde tot de formuleering van
de drieëenheid, Rm 8 : 9-11, 1 Ko 12:4-6, 2 Ko 13: 13, Ef 4 : 4-6,
2Th 2:13,14.
Paulus' Godsbesef is met zijn bekeering vernieuwd. Natuurlijk
wist hij ook te voren van de schepping, Rm 1 : 20, 11 : 36, en kende
hij Gods eigenschappen, maar het zou G1 2:19 vgl. Rm 10: 1 v.
den schijn kunnen hebben, dat hij God voorheen niet gekend had.
Eigenaardig is voor zijn Christentijd een naam, dien we kunnen
weergeven met Vader-God of den God-Vader van onzen Heer Jezus
Christus, Rm 15 : 6, 2 Ko 1 : 3, 11 : 31, Ef 1 : 3 en vooral Ks _1 : 3.
Toch blijft ook het „Vader", 1 Ko 8: 6. In het Abba der geloovigen,
Rm 8:15, 01 4:6 klinkt een gebedstoon van Jezus na.
Het wezen Gods wordt niet omschreven, wel treedt zijn liefde op
den voorgrond. Liefde is zelfs bij den mensch het hoogste 1 Ko 13.
Ze is bij God de drang tot redding, Rm 5 : 8, Ef 1 : 4 v., 2 : 4,
2 Th 2: 16 en zij geeft den geloovige een gevoel van veiligheid,
Rm 5: 5, 8:32, 38, 39, 1 Th 1 :4, 2 Th 2:13.
Uitingen van die liefde zijn Gods goedertierenheid, lankmoedigheid,
geduld, trouw, erbarming, ontferming, Rm 2: 4, 3: 3, 26, 11 : 30-32,
12: 1. Maar het geliefkoosde woord is genade, waarin Paulus meer
een persoonlijken band voelt. Het gaat ver boven het overeenkomstige
in het Hebreeuwsch uit en zelfs boven denzelfden klank bij de Grieken.
Het ontving den stempel van de verlossingsleer. Rm 5: 20 v. Het
staat tegenover verplichting, werken, wet en zonde. Op één lijn er
mede staat de inwoning Gods in den mensch, Rm 8 : 9 v., I Ko 3 : 16,
17, 6:19, Ef 2:21 v.
Naast Gods liefde wordt, nadrukkelijker dan in de evangeliën van
den toorn Gods gesproken. Deze is niet alleen tot de toekomst beperkt, Rm 1 : 18, 4: 15, Ef 2: 3, 1 Th 2: 16, wel Rm 2: 4-6,
5: 9. De toorn verlamt de liefde niet. Hij raakt den zondaar in den
mensch, zij den mensch in den zondaar.
Nauw verbonden is de rechtvaardigheid Gods, Rm 3:25, 26, die
verhouding tot de zonde, waaruit de toorn voortvloeit. Paulus ziet,
Rm 3:25, 26, geen strijd hierin met Gods liefde. De rechtvaardigheid oordeelt of veroordeelt rechtmatig, Rm 2: 5, 6. Om beurten
wordt het oordeel aan God of aan Christus toegeschreven, Rm 14: 10,
2 Ko 5 : 10: Dat een geloovige zou kunnen veroordeeld worden, acht
Paulus' zedelijke ernst wel, zijn geloof niet mogelijk, Rm 8: 1, 14:4'
1 Ko 9:27, 10:1 v., 11:30 v., 01 5:4, Fp 3:12 v. Geen koud
verstand, maar wel de levende ervaring verstaat die spanning. Naar
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beneden ziende wordt de geloovige duizelig, met het oog naar boven
gericht voelt hij zich veilig, 1 Ko 1: 9, Fp 2:12, 13.
Als Semiet, oud-Farizeeër en als mensch van zijn tijd, waarin toch
de astrologische heiden het fatum aan het gesternte verbond, ziet
Paulus in alles de souvereiniteit Gods. Maar het is geen ijdele bespiegeling, doch de vrucht der ervaring van Gods machtige leiding.
Het gansche bestaan van den geloovige is van vóór den tijd tot in
de eeuwigheid Gods werk, Rm 8: 29 v. Zelfs Gods roeping is onwederstaanbaar, Rm 8:28, 30, GI 1: 15, 1 Th 5:24. Het geloof
is gave Gods, Fp 1 : 29. Ook het verband, niet de letter, van Ef 2: 8
doelt daarop. Alle voortreffelijkheid is van God, aan wien de geloovigen alles hebben te danken, 1 Ko 1 : 30, 4: 7, 12:6, en naar wien
dus voortdurend hun bidden en danken uitgaat, Ef 5 : 20, Ks 4 : 2 v.,
1 Th 5 : 17, 2 Th 3 : 1.
Inzake des menschen verantwoordelijkheid naast Gods wil staan
praktijk en ervaring op den voorgrond zonder bedenkelijke consequenties. Evenals de Farizeeërs schrijft Paulus de eerste zonde aan een
vrije misdaad van Adam toe, Rm 5: 12, 14. Het bezit van de waarheid ontneemt den menschen allen grond van verontschuldiging,
Rm 1 : 18 v., 32. Zij gaan door hun eigen schuld verloren, GI 5: 4,
2 Th 2 : 10. De Joden zijn ongehoorzaam uit ongeloof, waardoor
wij moeten afgeschrikt worden, Rm 11 : 20, 1 Ko 10:5 v. Louter
weldaden van Gods zijde worden door waarschuwingen voor den
mensch afgewisseld. Hier is de correlatie van, de uur- en de minuutwijzer der klok, 1 Ko 15: 10. De offervaardigheid in 2 Ko 7-9 is
een genade Gods en tevens een menschelijke daad. 2 Ko 8: 3,.
9: 7. Hetzelfde leeren de talrijke bevelen in Rm 6 en elders. Paulus'
prediking loopt praktisch uit op geloofsgehoorzaamheid, Rm 1: 5,
16: 26. Zij staat in het teeken van Ella, niet van Eli.
Maar de voorbeschikking staat vast, Rm 8 : 28-30, 9 : 6-29. De
goddelijke voorkennis, die geen vooruitgezien geloof is, staat op één
lijn met de uitverkiezing, 1 Ko 8: 3, GI 4:9. Alles gaat uit van
God, Rm 9 : 11. De eerenamen voor de geloovigen : geroepenen,
heiligen, geheiligden, uitverkorenen en beminden Gods komen alle
op hetzelfde neer. Doch Paulus behandelt het teere punt niet zóó als
een buitenstaander een kille theorie opzet. Hij is zelf gegrepen en
zalig en heeft daarvoor slechts één verklaring kunnen vinden : Gods
genade. Hij weet zich, als één met het hoofd der gemeente, Christus,
ook met God vereenigd, Ef 1 : 22, Ks 1: 14, 18. Wie gelooven zijn
in Christus gepredistineerd. Ef 1 : 4-6. Hun naam is in het boek des
levens, Fp 4: 3. De juichtoon van Rm 8:38, 39 vindt zijn kracht
in de verzen 28-30. Bij de joden, die de verkiezing van het volk
op den voorgrond stelden, ontbrak deze persoonlijke geloofsverze-
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kerdheid. Wat buiten den mensch zelf omgaat, ontaardt in theorie.
De donkere keerzijde van de voorbeschikking bespreekt Paulus
niet. Hij vindt al schaduw genoeg Rm 9: 18, 22 v. Hij doet niet
blijken, in hoeverre hij daarover verder heeft doorgedacht. Uit Rm
11 : 32 bewijze men niet te veel, en daardoor te weinig. Paulus hield
geen bespiegelingen over de vraag, of er ook weinigen zalig worden,
doch streed als een echt zendeling om toch maar velen te doen
binnengaan.
De Israeliet en in het algemeen de mensch van dien tijd was niet
als de Westerling van thans bevangen door de thans gehuldigde wet
van oorzaak en gevolg. Als God een aanvang en einddoel stelt, moet
er ook achter het wereldverloop een plan vol eenheid zijn. Een
bekende stelregel was: wat het rezultaat is van den gang der dingen,
dat was het eerst in Gods voornemen. De mensch echter kan over
Gods doen alleen inzicht krijgen door een openbaring of eerst als
hij alles eenmaal voltooid ziet. Maar het geloof spreekt nu reeds
als in Rm 11 : 36. Paulus gaf aan die Joodsche denkwijze een nieuwen
inhoud. Hij legt den nadruk op het goddelijk voornemen, Rm 8: 28,
,9:11, Ef 1 : 9, 11, 3: 11, evenmin tengevolge van de zonde ontstaan
als door de zonde verijdeld of belemmerd. Het is eeuwig als God
zelf én ook daarbij is Christus het centrum.
Dit geeft licht over Rm 9-11 met het probleem, hoe de weerbarstigheid van Israel te rijmen valt met Gods beschikkingen
Ten slotte kan Paulus het onoplosbare niet geheel onder de
knie krijgen en zinkt hij zelf op de knieën met de lofprijzing van
Rm 11:33-36.
Is het begin en het einde in Gods handen, dan is ook het verloop
zelf van de wereldgeschiedenis geen misrekening voor God. Dit staat
voor Paulus vast, wanneer hij zelf een schrijnende pijn voelt over
de verharding van Gods, tevens zijn eigein volk; zoo gaat het met
alle raadselen. Als God zijn Zoon den zondaarsdood der vervloekten
laat sterven, heeft Hij er zijn doel mede, G1 3: 13. Zoo was ook de
wet een middel, dat Gods raad moest dienen. Zelfs de zonde van
het heidendom moest leiden tot verlossingsbehoefte, doordat God
zonde met zonde straft, ; Rm 1 : 18-32. Al Paulus' betoogen loopen
niet uit in een voldaanheid met de rede, maar op een lofprijzing
Gods, al zijn brieven eindigen met een Amen. Zijn geloofsoog ziet
de geschiedenis uitmonden in de verheerlijking Gods.
8. Zonde en we t. De gansche menschheid, Jood en heiden, ligt
in de zonde, Rm 1 : 18-3:20. Zonde en dood hebben hun schepter
gezwaaid van Adam tot Christus, Rm 5 : 12 v. Alles is onder hun
ban, Rm 3: 9, 8: 3, 11:32, 01 3:22. Men denke aan de persoonsverbeelding bij Paulus: zonde en dood worden geteekend als levende

Zonde en wet.

INLEIDING.

29

gedaanten, als tyrannen, die een vesting overrompelen en overheerschen.
Zoo verstaat men eerst recht Rm 5-7. Paulus spreekt van zonde
dan ook liefst in het enkelvoud : niet zooals de Grieken en de Romeinen
plachten te doen, in het meervoud van de verschillende uitingen,
doch van haar macht als eenheid. Aan de afzonderlijke verkeerde
daden denkt hij bij de vergiffenis, Ks 1 : 14. Andere woorden voor
zonde zijn: overtreding, mislukking (val), snoodheid, goddeloosheid
(ongodsdienstigheid), onrechtvaardigheid, wetteloosheid, ongehoorzaamheid en een in het Nederlandsch nieuw te smeden woord : bezondiging.
De ervaring leert, dat de zonde komt, waar menschelijk vleesch is,
Rm 7: 14, 18. Christus in het vleesch heeft haar geoordeeld, Rm
8: 3. Paulus gaat uit van de Ot tegenstelling tusschen vleesch en
geest. Hij beschouwt vooreerst het vleesch als de stof, waarvan
lichaam en leden het organisme vormen. Hierbij behoort het stofaanduidend bijvoegelijke naamwoord „vleeschen", Rm 7:14, 1 Ko
3: 1, 2 Ko 3:3. Geen oordeel wordt nog geveld. Christus is zóó
naar het vleesch uit Israël, Rm 9: 5, en uit Davids nageslacht, Rm
1 : 3. Deze fyzieke beteekenis sluit niet uit, dat het vleesch de bodem
is, die in den strijd met de zonde wordt plat getreden. Zoo komen
Ro 7:14-25 vleesch, lichaam en leden als synoniemen voor. Zoo
kan het vleesch zonder zonde zijn bij Christus, Rm 8: 3, ook bij
Adam vóór den val. Het vleesch kan worden gereinigd, 2 Ko 7: 1,
10:3 en het lichaam zal worden vrijgemaakt, Rm 8:23 vgl. 1 Ko
13, 6:19 v.
In de tweede plaats daarentegen komen we op zedelijk terrein,
Rm 8:4-9, GI 5:16-18. Daar is niet meer het adjectivum
vleeschen, doch vleeschelijk. Daar zijn vleeschelijk en geestelijk tegenvoeters. Hier is vleesch niet langer de materie, doch zit in den wil,
vaak meer in de ziel dan in het lichaam, Rm 13: 13, 14, 1 Ko 3:3,
2 Ko 1 : 12, G1 5 : 19-21. Velen gaan verder en vermoeden hier
een ontleening aan het Hellenistische metafyzische dualisme, dat door
Paulus van Filo zal overgenomen zijn of althans evenals Ho via
andere Oostersche beschouwingen van Plato afhankelijk. Alle zonde
zou schuilen in de materie, gelijk wanneer een kunstenaar in plaats
van met marmer met puimsteen moest werken. Deze beschouwing
is echter uitgesloten bij wie de schepping Gods, ook van de stof,
aanneemt. Voorzichtiger is het daarom bij Paulus van een empirisch
dualisme tusschen vleesch en geest te spreken. Paulus neemt voor de
verklaring van de zonde niet twee onderling onherleidbare gedachtenreeksen aan : het vleesch als een tegengoddelijke macht en het erfgoed van Adam, doch alleen het laatste. Men hale er niet nog een
derde verklaring uit 2 Ko 11:3 bij.
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Tusschen de twee genoemde begrippen van vleesch zijn er overgangen. Het vleesch is als het paard, dat niet goed naar den teugel
luistert, Rm 7: 5. Vleeschelijk komt dan overeen met niet- of nogniet-geestelijk of met zielig, wat in de Statenvertaling heet „natuurlijk", 1 Ko 2:14, 15, 15:46.
Op twee plaatsen, Rm 5 : 12-21 en 1 Ko 15 : 45-49 vgl. vs. 21, 22,
stelt Paulus Adam en Christus tegenover elkander. Hij denkt aan den
zondeval van Ge 3. Herhaaldelijk doet hij uitkomen, dat door de
zonde de dood de wereld inkwam, Rm 5: 12, 14, 17-19, 8:20 v.,
1 Ko 15:21 v. Deze dood is de bezoldiging der zonde en de zonde
zijn prikkel, Rm 6: 23, 1 Ko 15: 56.
In de tweede helft van Rm 5: 12 besluit Paulus uit de algemeenheid van den dood tot de algemeenheid der zonde, vgl. Rm 8: 3.
Men krijgt den indruk, dat Adam's nakomelingen, als erfelijk belast,
allen wel zondaars moesten zijn. Paulus zondert daa rv an alleen den
Christus uit, Rm 8 : 3, 2 Ko 5: 21, Fp 2: 8. Over de juiste opvatting van Rm 5: 18 en Ef 2: 3 zi e men den Uitleg.
Bij zonde behoort de wet. Dit begrip is voor Paulus veel ruimer
dan voor ons. Behalve in den gewonen zin komt het woord voor als
aanduiding van de eerste vijf boeken des Ot, ja van het geheele
Ot, Rm 3: 19, 1 Ko 14:34, 01 4:21 v. De thans gangbare onderscheiding tusschen ceremonieele en andere wetten was Paulus vreemd.
Wel staat in GI en Ks meer het ritueele en in Rm meer het zedelijke
element op den voorgrond. Toch is èn 01 5: 14 èn Rm 13: 8 v. de
liefde de hoofdsom der wet.
Het bezit van de wet is een voorrecht voor Israel, Rm 3: 1, 2,
7: 12, 14, 22, 8: 4. Wie echter onder de wet van Christus zijn, 1 Ko
9:21, GI 6: 2, moeten Israel overtreffen, 1 Ko 7:19.
Naast de lichtzijden ziet Paulus groote schaduwplekken, die er door
het Joodsche drijven niet lichter op werden, GI 6:13. Zooals de
wet daar ligt, is ze een samenstel van dogmata, Ks 2: 14, vgl. Ef
2:15. Ze mag dan Rm 7:14 geestelijk heeten, ze staat als letter,
die doodt, ver af van den Geest, die doet leven, Rm 2 : 29, 7 : 6,
2 Ko 3 : 6. Ze slat ver van God af, want ze is maar door bemiddeling van engelen aan een tusschenpersoon ter hand gesteld. 01 3: 19.
Ze is nationaal beperkt en moet wijken voor het niet beperkte, G1
3: 14, 26 v. Ze heeft bij Christus afgedaan, Rm 10:4. Haar voorschriften worden als een nevelachtige schaduw gesteld tegenover de
massieve gestalte van Christus, Ks 2:17. Er is een hooger dienst
noodig dan de hare, 12:1, 2.
De wet stelde eischen, waaraan de belofte van leven verbonden
was, Rm 10:5, 01 3:12, doch niemand kon ze vervullen, Rm
3 : 20. De uitbundig verheerlijkte 'wet kan het hoogere leven in den
.
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mensch niet vrij doen worden, Rm 7:8-10, Gl 3:21. Ze staat
machteloos bij het vleesch, Rm 8: 3.
De illuzie dier eigengerechtigen moet wreed worden verstoord, Rm
9:31, 32, 10:2, 3, gelijk eenmaal ook Paulus zelf werd teleurgesteld,
G1 2: 19. Israel heeft er geen oog voor, hoe de glans van Mozes'
gelaat verbleekt, 2 Ko 3. Het leven onder de wet is een leven in
het vleesch, onder de zonde, Rm 7:4-6. De Galátiërs mogen niet
tot iets zoo elementaire, tot iets, dat door het angstig tellen van
dagen herinnert aan den elementendienst, de astrologie uit hun
heidenschen tijd, terugvallen, 01 4: 3, 9, vgl. 3:21, 5: 4. De wet
maakt niet gelukkiger, doch ongelukkig, Rm 4:15, 1 Ko 15:56.
Paulus heeft ervaren, hoe de glans der wet verbleekt voor dien
van Christus, 01 2: 19. Ze verklaart immers zich zelf dood,
01 4:21 v., vgl. Rm 7:1-4.
De wet is gelijk in Paulus' eigen leven ook in dat der menschhéid
slechts een faze geweest. Zie is evenmin Gods laatste woord als ze
het eerste was. De belofte is 430 jaar ouder, 01 3: 17-19. Niet een
épisóde, doch slechts een párisóde, een indringsel, wordt de wet genoemd, Rm 5:20, Gl 3: 19, iets als een vreemde verschijning in
een stoet of een additioneele bepaling bij een artikél, G1 3: 15, 19.
Ze is een halte op den weg van Abraham, Rm 4: 1-25, 01 3: 6-14,
tot Christus, Rm 10:4. Maar God vergist zich niet, ook niet met
de wet. Ze maakt niet enkel ongelukkig, ze moet dit doen. Er waren
al zonden vóór Mozes' tijd, Rm 5: 13, maar de wet opent de oogen
er voor, Rm 3: 20, 7: 7-9, 10, 13. Ze martelt en doodt, Rm 4: 15,
2 Ko 3: 6 v., GI 3: 10, 23, Ks 2: 14. Ze is de „pedagoog" van
G1 3: 24, vgl. 4: 1-5, d. w.' z. de slaaf, die de kinderen drilt: in
onze taal, althans nu, in de dagen van de tuchtschool, weer : de tuchtmeester. De pedagoog is niet de vader, doch staat tegenover hem
naast suppoosten en dienstpersoneel. Hij maakt niet geleidelijk klaar
voor Christus zooals de zon het ooft doet rijpen, maar doet zuchtend
naar zijn komst uitzien. De wet is gevangenis en gevangenbewaarder.
Meer nog dan zondebewustzijn zelfs zondelust moet de wet wekken,
niet naar de zonde als beginsel, doch naar het botvieren aan wat
latènt voortwoekert, Rm 5: 20, 01 3: 19. Zij laat den mensch niet met
rust, 'Rm 4: 15, 5: 13. Ze moet homeopáthisch het ziekteproces bevorderen en de krísis te voorschijn roepen, Rm 7: 5-13. De vijandschap tegen God moet ontmaskerd worden, Rm 1: 30, 5: 10, 8: 7;
11 : 28, Ks 1 : 20. Zonder strijd en nederlaag geen vrede.
Om den vrede is het te doen. Wordt de zonde geweldig als een
stroom, de genade rijst hooger, gelijk een zon, Rm 5:20. De heiden
behoeft niet langs den hollen weg der wet tot Christus te worden
geleid, Rm 2: 14, 15, vgl. 1 en 2 Th, maar Israel wel, op welks
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bodem ook Christus zijn strijd volstreed. Wat Paulus doorleefde en
ook Israel door moet maken, zegt 01 2: 19. De wet is de morgenster, die aan het zonnelicht voorafgaat en er door verbleekt. Terecht
hoorde Paulus uit den eigen mond der wet een belijdenis als van den
Dooper: ik ben hèt niet, GI 3:24.
9. Christus en zijn werk. Eigenaardig, dat de naam Jezus
bij Paulus zoo zelden genoemd wordt, in Ks zelfs geheel niet. Wel
vindt men hem vóór en achter den ambtsnaam Christus, die geregeld
voorkomt, gevoegd. Dit Messias of gezalfde is Paulus veel meer
waard dan de eigennaam, dien het verdringt. Paulus zag dan ook
niet als de andere apostelen van Jezus' aardsche beeld naar het hemelsche op, doch juist andersom. Hij had den Heer eerst na zijn
verhooging in glorie leeren kennen. Ook had hij zich van Joodsche
vleeschelijke voorstellingen van den Messias leeren afwenden, 2 Ko
5: 16. Zeker, Jezus was de Christus en als zoodanig zoon van David,
Rm 1: 3, maar dit uiterlijke kwam pas in de tweede plaats. Veel
daden en woorden des Heeren zijn Paulus bekend. Het bescheiden
gebruik, dat hij er van maakt, doet grooter kennis vermoeden. Het
was hem echter meer te doen om de groote lijnen dan om de uitwerking van de kleine trekken. Hij zag den Heer niet ten voeten uit,
doch alleen het glanzend gelaat of liever den aureool daaromheen.
Hij schouwde hem niet in den tijd, doch in de eeuwigheid, 2 Ko
8: 9, Fp 2: 5 v. En toch had hij een sterken indruk van zijn liefde
ontvangen, Rm 8:34, 35, 1 Ko 11 : 1, 2 Ko 5: 14, 10: 1, GI 2:20,
Fp 1:8, Ks 1:24.
Wanneer Jezus naar het vleesch van Israel, van David afstamt,
Rm 1 : 3, 9 : 5, wil dit zeggen : naar de uitwendige zijde. Het vleesch
staat hier tegenover het hoogere in hem, Rm 1 : 4. Maar zonde verdraagt zijn vleesch niet, 2 Ko 5:21. En toch had hij eerst na zijn
sterven niets meer met de zonde uit te staan, Rm 6:10. Hij kon
worden gekruisigd uit zwakheid, 2 Ko 13:4. De plaats, Rm 8:3,
die de oplossing schijnt te bemoeilijken, geeft inderdaad den sleutel,
Christus kon zondeloos blijven in zondevleesch, doordat zijn geest
een geest van heiligheid is, Rm 1: 4. Bij hem geen strijd van
vleesch en geest en bij hem geen bange worsteling om de heiligheid
te voltooien, zooals bij anderen, 2 Ko 7: 1, 01 5: 17. Het vleeseb
van Jezus, het uitwendige, scheen gewoon : in zijn geest school het
buitengewone.
Jezus' menschwording wordt meer verondersteld dan besproken,
Rm 1:3, 5:15, 8:3, 9:5, GI 4:4, 1 Ko 15:21, Fp 2:7. Zijn
menschheid is doorgloeid van het goddelijke. Wat hij als mensch
doet, verricht niet uitsluitend de mensch in hem. Het is heerlijk, Rm
5: 6, 8, 10, 15:3, 2 Ko 8:9, GI 1 : 4, Fp 2: 8, 9. Door zijn gedrag

Christus.

INLEIDING.

33

als mensch wordt hij de tweede Adam, waarvan de eerste de droeve
tegenhanger is, Rm 5: 12-21, 1 Ko 15: 35-49. Alleen Paulus
noemt hem zoo. Het is bij die tegenstelling geenszins om Adam te
doen. Gelijk deze de oude geschiedenis zoo treurig inzet, doet Jezus
een nieuwe heerlijk beginnen. Tegenover den blooten zielemensch
1 Ko 15: 45 uit stof geformeerd, vs. 47, staat hij als de geestelijke,
vs. 45, 47, de hemelsehe, vs. 47, 48. Was de eerste, een ziel die zelf
slechts leefde, hij is Geest, die doet leven, 1 Ko 15: 45. In dezen
is Paulus niet te Alexandrië school gegaan. Daar sprak men ook van
den eersten en den tweeden Adam, doch juist andersom. De eerste
Adam was de ideale menseh, maar daarna kwam de tweede, die
zondigde. Paulus leert, veel bemoedigender : wat door den eersten
bedorven werd, heeft de tweede voor al de zijnen veel heerlijker
hersteld, 1 Ko 15: 22.
Paulus' beschouwing van den Christus gaat uit van den verhoogden
Heer, door hem in glorie aanschouwd. De opstanding en verheerlijking
van Christus leert Paulus evenals de eerste leerlingen, 1 Ko 15: 1 v.
Hij ziet in Christus den eerstgeborene uit de dooden, Ks 1: 18, Gods
Zoon in macht, Rrn 1: 4, het beeld Gods, 2 Ko 4: 4, Ks 1: 15,
de kracht en de wijsheid Gods, 1 Ko 1: 24. Ook Paulus heeft den
nadruk gelegd op zijn zitten aan des Vaders rechterhand, Rrn 8: 34
en de glorie van den verhoogde, 1 Ko 2: 8, 15: 48, 2 Ka' 3: 18,
4: 6, Fp 2: 9, 3: 21. De glorie of lichtglans komt in den hoogsten
zin alleen God toe, Rrn 1: 23, Ef 1: 17, maar eenmaal zullen
zelfs de geloovigen door dien nimbus worden gesierd, Rm 5: 2,
2 Th 2: 14.
Na Christus' verhooging wordt des te sterker gevoeld, dat hij is
Geest, die doet leven, 1 Ko 15: 45. Zelfs heet de Heer Geest, 2 Ko
3 : 17, vgl. 1 Ko 6: 17, maar dat is geen verwisseling. Daarvoor
onderscheidt Paulus den Christus te duidelijk, 1 Ko 12: 4, 2 Ko 13 :13.
De eenheid zit niet in het wezen, doch in de werking. Zoowel bij
den Heer als bij den Geest wordt gesproken van kracht, leven en
van inwoning in den menseh, 1 Ko 3: 16, 6: 19, 2 Ko 13: 5, G12: 20
Teekenend is Rrn 8: 9-11. Het begrip Geest mag bij Paulus minder
scherp omlijnd zijn, van Christus heeft hij een zeer persoonlijken indruk.
Christus heet met een uitdrukking uit de oude gemeente, door
Paulus met nadruk gebezigd: de Heer. Meer dan aan den aardsehen
wordt er bij gedacht aan den verboogden Christus. De titel duidt
bij Jood en Griek het hoogste, een meer dan menschelijke majesteit
aan. Het woord Kyries was in de LXX de vertaling voor den Godsnaam jahveh, Zoodoende kan Paulus hetzelfde citaat voor den Zoon
en voor den Vader bezigen, Rm 14: 11, Fp 2: 10 v. In den mond
der heidenen heetten zoo keizers en andere vorsten, die vergoddelijkt
v. VELDHUIZEN, Tekst en Uitleg, Rom. 2e druk.
3
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werden. Hoe Christus dien naam ten aanzien van de schepping verwierf, blijkt Rm 14: 9. Er wordt gedacht aan Christus' macht, door
Paulus zoo geweldig ondervonden, maar ook vooral aan iets als
Luther bedoelde met zijn: dies mag de hel vrij woeden. Christus
heeft macht, zelfs over de machten der duisternis, 1 Ko 5: 4, 8: 6, 2 Ko
12 : 8, 2 Th 2 : 8, 3: 3. Vporal komt de titel voor in de uitdrukking:
de dag des Heertin, 1 Ko 1: 8, 5: 5, 2 Ko 1 : 14, 1 Th 2: 19,
3:13 5:2, 23, 2 T 2:1, 2. Inhoud van de geloofsbelijdenis wordt:
Jezus is Kyrios, Rm 10: 9, 1 Ko 12:3, 2 Ko 4: 5, Fp 2: 11. Het•
hoogtepunt is Fp 2 : 9-11. Daar is Kyrios d e naam boven allen
naam. Vgl. mijn preek hierover VH 1 (1915), 3.
Plaatst deze titel hem naast God den Vader, nog meer geldt dit
van ,,Zoon Gods". Bij Paulus moet men daarbij denken aan het hoogst
mogelijke. Het was voor die prediking de juiste tijd. Voor de heidenen
van Paulus' dagen was echt verstaanbaar een godenzoon als verlosser
van de menschheid.
De Messias is de Zoon Gods, 1 Th 1: 10. Hem verkondigt het
evangelie, Rm 1 : 2-4, 9, 2 Ko 1: 19, 01 1: 16. Deze titel duidt aan
een persoonlijke betrekking tot den Vader, Ef 1 : 6, Ks 1: 13, Christus
is zijn (eigen) Zoon, Rm 5: 10, 8: 3, 32. Dat is heel iets anders
dan dat menschen, tot kinderen aangenomen, zoo heeten, Rm 8: 15.
Nu kan de nadruk verschillend vallen, 6f op Zoon, waardoor de
afhankelijkheid, 6f op Gods, waardoor de gelijkstelling meer naar
voren treedt
In het eerste geval is er een onderschikking. Christus is de uitvoerder
van des Vaders wil, de middelaar des heils. Zijn opstanding is een
opwekking, een daad van den Vader, Rm 6:4, 1 Ko 6:14. Jezus

staat in dezelfde verhouding tot God als de vrouw tot den man of
de man tot hem, 1 Ko 11:3, vgl. 7. Hij is Godes, 1 Ko 3:23. Den
oppernaam ontvangt hij als een gunst, Fp 2: 9. Het behaagt de
volheid der Godheid,, in hem te wonen, Ks 1: 19. Op het eind geeft
hij de ontvangen macht den Vader weder, 1 Ko 15: 24, 28.
Sterker treedt de nevenschikking naar voren. De Zoon wordt met
den Vader in één adem genoemd en op één lijn gesteld. Nauwelijks
heeft Paulus hem Rm 8: 29 dicht bij de menschen geplaatst als een
eerstgeborene onder vele broeders, of hij stelt de liefde van Vader
en Zoon gansch gelijk, Rm 8: 35, vgl. 39. Als Kyrios wordt Christus
om beurten met den Vader genoemd, Rm 10:12, 13, 1 Ko 10:22.
De aanroeping, tot hem gericht, wijst op goddelijke macht, Rm
10:12-14, 1 Ko 1:2, 16:22, 2 Ko 12:8, 1 Th 3:11. Gods
heerschappij wordt ervaren in de werken van Christus, vol van Gods
volheid, Ks 1: 19, 2: 9. Hij bezit de kracht als de Vader, 1 Ko
1: 24, 5: 4, Ef 1 :21. Hij kan alles aan zich onderwerpen, Ef 1: 10 v.,
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F P 2: 10, 3: 21, Ks 2: 10. In den aanhef van de brieven wordt
de genade van Vader en Zoon gelijk gesteld, Rm 1: 5, Ol 1: 6,
vgl. Rm 5: 15, 2 Th 2: 16. Christus is de middelaar der schepping, 1 Ka 8: 6, Ks 1: 16. Ten hemel opgestegen, Hf 4: 10, deelt
hij in Uods genadebestuur, Rrn 8: 34 v. Zijn groote dag komt bij
het oordeel, 2 Ka 5: 10.
Zijn macht is niet politiek-aardsch, maar goddelijk en aanbiddelijk.
De door God geroepenen heeten ook geroepenen van of in Christus,
Rm 1: 6, 1 Ka 7: 22, Gil: 6. Ze worden evenals door God,
'R.m 11: 15, 14: 3, ook 'door Christus aangenomen, Rm 15: 7. De
apostel ontleent zijn ambt naast God aan Christus, Rrn 1: 5, 1 Ka
3:5,2 Ka 5:20,10:8,11:23,13:10, Fp 3:12, Ks 1:7. Het
Christen-zijn dankt men Gade en aan Christus, 1 Ka 7: 17, daarom
is het ook een dienen, Rm 14: 18, Ol 1: 10, EI 6: 6, 1 Th 1: 9,
een leven en vrucht dragen ter eere van beiden, Rm 6: 11, 13, 7: 3
v., 14: 4, 6-9, 2 Ka 5 :'15. De Heilige Geest is Geest van God, maar
ook van Christus, Rrn 8: 9, 2 Ka 3: 17, Gl 4: 6, Fp 1: 19. Het
is Jezus, die Paulus' reizen mogelijk maakt en al zijn wegen baant.
Hij roemt dan 90k in Christus als in God, 1 Ka 1:31, 15:31,2 Ka
10: 17, Fp 1: 26, 3: 3. Vooral is de afwisseling van Vader en Zoon
werkwaardig in Rm 14: 6-12, 2 Ka 5: 20, evenals het enkelvoud
in 1 Th 3: 11, 2 Th 2: 16.
De nevenbeschikking is van dien aard, dat er alle reden is, van
Christus' Godheid te spreken. Paulus doet het zelf Rm 9: 5. Zoo
werd ook in zijn tijd gedaan met heidensche vorsten. Maar' daarbij
sluit Paulus zich niet aan en Jezus is juist geen aardsch vorst. Zijn
heerlijkheid is tot eer van den Vader, Fp 2: 11. Zeer sterk zijn de
uitingen van Ef 5: 5, Ks 2: 9, 2 Th 1: 12. Uit de pastorale brieven
blijve Ti 2: 13 voor later bewaard.
Naast 2 Ka 4: 4 staat Ks 1: 15. Christus wordt daar blijkens het
vervolg als een eerstgeborene geïzoleerd tegenover het geschapene.
Hij bezit goddelijke almacht, Ks 1: 17, en was vóór de menschwording in goddelijke gestalte, Fp 2: 6 v. De kijk op Ha 20: 28
hangt af van de lezing, die men daar volgt.
Christus' Godheid sluit zijn bestaan, voordat hij op aarde kwam
in zich, Rrn 8: 3, 2 Ka 8: 9, Gl 4: 4, Fp 2: 6 v., Ks 1: 13 v,
De gedwongen rust in de gevangenis moge Paulus' beschouwing van
Christus. verdiept hebben, dit voortbestaan leerde hij vroeger ook
reeds. Over het ontstaan van Paulus' leer aangaande Christus kan hier
niet gehandeld worden. Het werd door schrijver dezes uitvoerig gedaan, ST 2 (1913), 606 v. waarop een artikel over Paulus' latere
Christologie volgde, TH 35 (1917), 271 v.
Wat het werk van Christus betreft, Paulus sluit niet het oog voor
3·
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hetgeen aan den dood des Heeren voorafgaat. Zijn gansche verschijning op aarde was tot redding, Rm 8 : 3, 2 Ko 8 : 9, G1 4 ; 4, 5.
Met het sterven wordt immer in één adem de opstanding vermeld.
Door aanschouwing van den verrezene ging voor Paulus het licht
over zijn sterven op, Rm 4: 25, 5: 10, 8: 34. Onder de voornaamste
overleveringen behoorde die van de opstanding, 1 Ko 15: 3 v. Zonder haar zou Christus' dood een ondergang geweest zijn, maar zonder
sterven zou zijn leven geen hoogtepunt en zijn lijden geen dieptepunt
hebben, Fp 2: 8.
Jezus' sterven is de hoofdzaak. Anders zou Paulus niet voortdurend
gewagen van het kruis, dat hem vroeger zoo in den weg had gestaan,
1 Ko 1:13, 17 v., 23, 2:2, GI 3:1, 5:11, 6:12, 14, Ks 2: 14. Het
was voor de discipelen een berg geweest, waar ze met moeite overheen
gekomen waren, voor Paulus werd het de hoogte, vanwaar hij alles
overzag. Had hij vroeger den gehangene een vloek genoemd, nu zag
hij den zegen van dien vloek, G1 3 13. Ook het bloed van Christus
duidt telkens zijn bloedig sterven aan, Rm 3:25, 5:9, 1 Ko 10:16,
11 : 25, Ef. 1 : 7, 2: 13, Ks 1:20. Men mag dit niet wegredeneeren
uit een tijd, waarin zelfs het heidendom de geheimzinnige macht van
het bloed vermoedde.
Niet als een willoos slachtoffer is Christus gestorven. Voorop staat
zijn eenswillenheid met den Vader en zijn liefde, Rm 5: 6-8, 8: 35,
2 Ko 5: 14, GI 2:20, Ef 5:2, 25. Zijn vrijwillige gehoorzaamheid
komt het heerlijkst uit in zijn sterven, Rm 5:18 v., Fp 2:5 v
Wat Gods gezindheid aanbelangt, vgl. Rm 3:24-26, 8: 3, 31 v.,
2 Ko 5:18-21.
Eigenaardig, dat Paulus den naam redder (sótêr), die in zijn dagen
zoo vaak aan overwinnende en vergoddelijkte soldatenkoningen werd
gegeven en bij de mysteriegodsdiensten in eere was, slechts twee
keer, Ef 5:23, Fp 3 : 20, gebruikt, beide keeren blijkbaar ter
wille van een woordspeling. En dat, terwijl het Hebreeuwsche „Jezus"
dat hij echter ook zoo weinig in den mond neemt er zeer nauw mee
verbonden kon worden. Wel gebruikt Paulus van eenzelfden stam
„sotêria", het lokwoord van den geheimzinnigen Oosterschen kultus.
Voor Paulus was het evangelie kracht Gods tot redding (sotéria),
Rm 1 : 16 v. Die redding heeft voor hem twee zijden. Vooreerst
wijst zij op het einde : redding van het verderf. In dit geval is ze
negatief, Rm 13: 11, 1 Ko 1:18, 2 Ko 2: 15, 16, Fp 1:28. Hieruit
volgt een tweede, positieve beteekenis, die aan ons woord zaligheid
herinnert, Rm 5:10. Die staat dicht bij het gerechtvaardigd zijn,
Rm 10 : 10, Ef 2 : 5, 8. Eigenaardig wordt Rm 8:24, vgl. Ef 2 : 5, 8,
verleden en toekomst bij de redding verbonden. God verkiest tot de
redding, 2 Th 2:13, die Christus brengt, Ha 16:31.
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Jezus is gestorven te onzen behoeve, Rm 5:6-8, 8:32, 14: 15,
1 Ko 1:13, 8:11, 11 :24, 2 Ko 5:14, 15, 21, GI 2:20, 3:13, Ef
5:25, 1 Th 5:10. Duidelijker: ter wille van onze zonden, Rm
4:25, 1 Ko 15:3, GI 1: 4. Aanschouwelijke beelden gebruikt Paulus,
nu eens van het heiligdom of de mystieken, dan van de markt of
den rechtbank, maar steeds om te doen uitkomen, dat Christus' dood
ons leven is.
Willen we ons zeer zwak uitdrukken, dan brengen we een tweetal
uitspraken terug tot het beeld „ruiling", 2 Ko 5:21, GI 3:13.
Jezus werd wat wij zijn, om ons te maken tot wat hij is. Men doet
echter beter, ook om de volgende beelden, zich sterker uit te drukken
en van een plaatsvervangend lijden te spreken. Zoo alléen werden
die teksten door de lezers van hun tijd verstaan. En Paulus, die de
volksziel kende, schreef om verstaan te worden.
Een ander beeld wordt in onze taal vertroebeld door het vage woord
verlossing. Paulus gebruikt er uitdrukkingen naast, die bedoelen :
lossen, vrij koopen uit slavernij, Rm 6:18, 22, 1 Ko 6:20, 7:22,
23, G1 3: 13, 4: 4, 5, 5: 1. Eenige daarvan herinneren aan den losprijs
- ons „rantsoen" komt van redemptio - van Mt 20:28. Het gaat
om den éénen trek : koopen. We zijn tegen betaling, à contant, 1 Ko
6:20, 7:23, gekocht met het bloed van Christus, Ef 1 : 7. Christus
is voor ons een vloek geworden, 01 3:13, en onder de wet gekomen,
GI 5: 5. Die vrijkoop is „in Christus", een uitdrukking, waarop we
terugkomen, Rm 3 : 24, 1 Ko 1 : 30, Ef 1 : 7. Vraagt men : waarvan
vrijgekocht? dan zal het antwoord moeten luiden : van de als personen
uitgebeelde machten, zonde, wet en dgl., Rm 6: 18, 22, 8:20, 01
1 : 4, 4 : 1-9, 5 : 1, Ef 1 : 7, Ks 1:14.
Algemeen bekend is de bijbelsche onderscheiding bij al onze naburen voor het ééne Nederlandsche woord „verzoening" : expiation
et réconcilation, propitiation and reconcilation, Siihne und Versóhnung.
Het eene drukt den objektieven, het andere den subjektieven faktor
uit. Paulus heéft geen woord voor expiation, dan alleen het daarmee
in verband staande : zoenmiddel, Rm 3 : 25. Er moest iets bijzonders
geschieden, opdat Gods rechtvaardigheid niet gekrenkt werd. Hierop
wijst ook de uitdrukking: in zijn bloed. En toch is alles van God,
die zelf het zich mogelijk maakt, genadig te zijn. Gaat bij den objektieven faktor dus alles van God uit, bij den subjektieven is het niet
anders. Men kan niet zeggen, dat de eene uitsluitend op God, de
andere op den mensch betrekking heeft. Want Rm 3:25 komt
ook het geloof voor en wat subjektief den mensch wordt aangeboden,
komt ook van God. God is aan het verzoenen. De Grieksche vorm
van het werkwoord doet niet maar denken aan twee, die kijven en
schuld hebben, 1 Ko 7:11, doch aan Eén, die boven de partijen
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staat en hen weer tot elkander brengt. God is partij, doch aan Hem
ligt het niet. Hij is meer dan partij en biedt den mensch, die gezondigd heeft, verzoening aan. God is daarbij aktief, de mensch passief.
Alleen wordt een beroep gedaan op des menschen gevoel van verantwoordelijkheid, om de verzoenende hand niet af te wijzen, Rm
5:10, 11, 2 Ko 5:18-20, Ef 2:16, Ks 1:20-22. Men disputeere
niet over aktieve of passieve vijandschap. De goede verhouding was
verstoord, Rm 5:10, 11:28. Het herstellen daarvan wordt Ef 2:15,
Ks 1:20-22 onder het begrip vrede maken gebracht. Dit woord
vrede komt herhaaldelijk voor in den aanhef der brieven en o. a.
Rm 5: 1. Ook doet dienst „testament", dat men als iets, alleen van
God uitgaande, dat Hij aan den mensch vermaakt, liever niet
„verbond" noeme, 1 Ko 11 : 25, 2 Ko 3: 6, N.
Het is bevreemdend, dat Paulus niet de uitdrukking „offer" bezigt,
die ons dadelijk voor den geest komt bij het werk van Christus.
Waarschijnlijk mogen we wel zoenmiddel, Rm 3:25 zoo opvatten,
doch te bewijzen is het niet. Sterker spreken 1 Ko 5: 7, 11:24 v.,
Ef 5:2 en de plaatsen waar van Jezus' bloed sprake was. Over Rm
8: 3 zie men den Uitleg. Het ligt voor de hand dat bij het werk van
Christus aan Paulus de offerdienst voor den geest heeft gestaan. Het
offerbegrip van Joden en heidenen in zijn dagen bracht mede, dat
niet aan een bloot geschenk voor de godheid, doch aan een plaatsvervanging werd gedacht. Neemt men dit aan, dan spreken alle bovengenoemde uitingen over Christus' sterven veel duidelijker, vooral
Rm 3:25, 26. Zijn onverdiend lijden en sterven kwam in de plaats
van de door ons verdiende straf.
We kunnen nog verder gaan. In Paulus' dagen stond meer het
gemeenschappelijke op den voorgrond. De eenheid van familie en
nationaliteit deden zich krachtig gelden. Adam en Christus als twee
vertegenwoordigers van een eigen kategorie zijn reeds besproken,
Rm 5: 12-21. Wat met het hoofd gebeurt, treft allen. Adam zondigde — allen, die van hem afhingen, stierven. Christus sterft — en
het is evengoed alsof allen, die van hem afhangen, sterven, Rm 4 : 25,
2 Ko 5:14. Eén vraag nog: of dit buiten de personen omgaat? Deze
brengt ons tot een volgend onderwerp.
10. De H e i l s e r v a r i n g. Om de verlossing, van den kant des
menschen beschouwd, te teekenen, treedt het beeld van de rechtvaardiging op den voorgrond. Het is niet Paulus' eenige, maar wel
zijn eigen formuleering. Nu eens schetst hij den mensch als vijand
van God, als schuldenaar of als slaaf, dan weer, gelijk hier, als
voor God aangeklaagde.
Het woord rechtvaardig is in Paulus' mond iets anders dan voor
Griek of Romein. Hem stond het Hebreeuwsche denkbeeld voor den
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geest : wat aan den maatstaf beantwoordt. Het zedelijke en het rechterlijke behoort daar nog bijeen. Er wordt gedacht aan het oordeel. Van
den stam rechtvaardig heeft het Hebreeuwsch een werkwoordsvorm
afgeleid, die beteekent: in het gelijk stellen, rechtvaardig verklaren,
vrijspreken, tegenovergesteld aan : in het ongelijk stellen, veroordeelen.
De natuurlijke weg is, dat God den rechtvaardige rechtvaardigt of in
het gelijk stelt, Rm 2:13, 3: 4, 20, 4:2.
Om de nieuwe wending bij Paulus te verstaan, ga men uit van de
gerechtigheid Gods, Rm 10: 3 v., Fp 3:9. Tegenover de menschelijke gerechtigheid staat er een, die de mensch niet van zichzelf heeft,
doch van God. Terwijl voor Israel het rechtvaardigen van een onrechtvaardige rechtsverkrachting is, Ex 23: 7, Jz 5:23, durft Paulus.
het aan, dat God den onrechtvaardige rechtvaardigt, Rm 4: 5. En
toch is het geen verbuigen van het recht, maar een voor zijn rekening
nemen van den mensch door Hem, die dat wat nog niet is, een naam
geeft, als ware het er reeds, Rm 4: 17. Het is het rechtvaardig verklaren door Hem, die spreekt en het is er, gebiedt en het staat er.
Hetzelfde bedoelt Paulus Rm 3:24, 26, 28, 30, 5: 1, 9, 8:30, 33,
1 Ko 6: 11, G1 2:16v. Alle bezwaren vallen weg, indien men met
Paulus uitgaat van Gods souvereiniteit, die den weg aanwijst om den
reddeloozen zondaar te redden en hem voor haar rekening neemt.
Van het tijdstip der rechtvaardiging valt weinig te bepalen. De
Jood dacht het zich voorloopig momenteel in des menschen binnenste,
vgl. *Rm 4: 2, maar bij voorkeur eeuwig afdoend aan het einde,
vgl. Rm 2:13, 8:30. Door de gewijzigde beteekenis wordt bij
Paulus het tweede tijdstip naar het heden verplaatst, Rm 3:24, 26,
28, 4: 5. 8:33. Gl 2:16, dus ook naar het verleden, Rm 4:25,
5 : 1, 9, 8 : 30, 1 Ko 6 : 11, maar toch is de volle rechtvaardiging nog
voorwerp van hoop voor de toekomst, GI 5: 5. Valt ze Rm 4:25
in beginsel tusschen Christus' lijden en opstanding, Rm 8 :30 valt
ze geheel buiten den tijd.
De groote faktor voor den mensch in dezen is het geloof. Paulus
heet de apostel van het geloof. Men denke aan Rm 8. Hoe vaker
hij een woord bezigt, des te meer zijden vertoont het. Ook geloof
beteekent bij hem velerlei. Onder aan den toonladder vindt men bij
uitzondering wat wij kerkgeloof noemen. Voorts kan het ééne Grieksche
woord „pistic" beteekenen trouw, Rm 3: 3, 01 5:22, vertrouwen,
Rm 4:24, maar vooral het zich geheel toevertrouwen aan Christus,
Rm 3:22-26, 01 2: 16, 3:22. Spreekt Paulus van de rechtvaardiging uit het geloof, dan is het een vereeniging van den mensch met
Christus. De objektieve zijde is het, als gehandeld wordt van de
rechtvaardiging geheel buiten den mensch om, Rm 8:29 v., vgl.
4:25, 5: 9, 16-19, 2 Ko 5:21. Maar de subjektieve faktor wordt
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niet veronachtzaamd. In Rm 4 is Abraham, die door het geloof
gerechtvaardigd werd, de vader van alle geloovigen, Ge 15:6, vgl.
Rm 10: 6 v., 01 3:2 v. Het rechtvaardigen uit geloof, door of
op grond van het geloof komt op hetzelfde neer. De mensch ziet
geheel. van zich zelf af en ziet alleen op Christus. Het geloof is de
aanvang, de voortgang en het einde van des Christus levensproces
op aarde, Rm 14:23, 2 Ko 5: 7, 01 2:20, 5: 6, 1 Th 1 : 3. De
gerechtigheid, waarin Gods genade den geloovige wil zien, brengt
consequenties mee. Het geloof is wel een prijsgeven van alle eigen
bezit, doch niet van wat God in Christus schenkt. In Rm 1: 16, 17
voelt men naast het passieve het aktieve, evenals Rm 6: 13, 18 v.,
8:4, 10, 14: 17, 1 Ko 1:30, 6: 11, 2 Ko 3: 8 v., 6: 14, 01 5, Ef
4:22-24, 6:14 v., Fp 1:11.
In het geloof zijn is geheel hetzelfde als „in Christus zijn",
1 Ko 16: 13, 2 Ko 4: 13, 13: 5, GI 2: 20, en dit duidt aan een
geheel nieuw leven. We hebben hier de taal van de mystieken.
Tegenwoordig wordt wellicht te eenzijdig nadruk gelegd op den
term „in Christus", die opgevat wordt als een leven in Christus bij
wijze van een sfeer, een ruimte, zij het een geestelijke. Er zijn ontegenzeggelijk tal van plaatsen, waar Paulus dit beeld gewild heeft.
We denken aan onze uitdrukking „er geheel in zijn". De geloovige
is in Christus en Christus is tegelijk in hem. We denken aan den
wandelaar, die in de frissche lucht ademt en haar inademt. Christus
is het element van den geloovige. We zullen niet een kleine 200
plaatsen gaan opsommen, waar dat „in Christus" voorkomt. Bij de
statistiek daarvan valt heel wat af te dingen. Niet zelden denk ik
voor mij, ook bij mystiek, aan een organisch verband als tusschen
boom en wortel of tak of vrucht, waarop ik later elders hoop terug
te komen. Het is een organisch „in", iets als wat de groote hervormer
van Genève een unio mystica noemde. Meermalen echter komt „in
Christus" of „in den Heer" voor in een zeer nuchter verband, waar
de mystieke opvatting buitengesloten is. Zeer dikwerf staat een „in
Christus" gelijk met ons „Christelijk" hetzij als bijwoord, hetzij als
bijvoegelijk naamwoord. Maar hoe ook verklaard, bij Paulus staat
alles in het teeken van Christus. De apostel gaat geheel in hem op.
Dit staat als een paal boven water. Treffend zegt de apostel ergens,
Fp 1 : 23, vgl. Rm 8: 32, 2 Ko 13:4, 1 Th 4: 17, 5: 10, dat
nog heerlijker dan het i n Christus zijn hier op aarde, het m e t
Christus zijn hiernamaals zal wezen. Doch hij grijpt daarnaar reeds
vooruit. Reeds hier op aarde sterft en leeft de geloovige met Christus,
Rm 6:3, 8, 8:11, 01 2:19 v., Ef 2:5, 6, Fp 3:10, Ks 2:11-13,
20, 3: 1, 3. Hier voelt men de sterkte van den persoonlijken band,
Rm 8:35, 14:7-9, 2 Ko 4:10 v., 01 2:20, 6:14, Ef 5:25, Fp
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3:8-10. Hier schuilt de kracht van het nieuwe schepsel, 2 Ko
5:16, G1 6:15.
Wat de Dogmatiek „heiligmaking" noemt, wordt nader in het deeltje
over de brieven aan Korinthe, bl. 22, besproken. Die term in onzen
vorm is niet van Paulus. Waar de Sv het woord heeft, heeft
Paulus zelf heiliging, somtijds heiligheid, Rm 1 : 4, 6: 19, 22, 1 Ko
1 : 30, 2 Ko 7: 1, 1 Th 3: 4, 7, 2 Th 2: 13. Heiliging is het
gevolg van het aan God toewijden. Het is geen zedelijk begrip, maar
een godsdienstig. Paulus verstaat er onder het aan God gewijd zijn.
De geloovigen heeten dan ook niet heiligen als zondbloozen, doch
als Gode gewijden. De heiliging volgt niet bepaaldelijk op de rechtvaardiging, doch wordt er naast genoemd als een andere omschrijving,
feitelijk van hetzelfde. Als men dit weet, bevreemdt het niet langer,
dat de volgorde in 1 Ko 1:30, 6:11, 7:14 afwisselt.
Een ander beeld, aan het rechtswezen ontleend, is dat van de
adoptie, de aanneming van iemand als kind. Reeds van Israel, beweldadigd boven anderen, gebruikte Paulus die uitdrukking, Rm
9: 4, doch vooral voor de betrekking; waarin de geloovigen tot God
komen te staan, 2 Ko 6 : 18. Christus is ten volle de Zoon Gods,
de Christen wordt het door hem, GI 4: 4 v., Ef 1 : 5, door het geloof,
GI 3: .26, 27. Zijn er reeds hier de grootste zegeningen aan verbonden, Rm 8:14, 15, GI 4: 6, het volle genot van dit recht blijft
voor de toekomst bewaard, Rm 8: 23 vgl. vz. 18 v. Nu eens spreekt
Paulus van zonen, dan weer van kinderen Gods, Rm 8: 16 v., 21,
Ef 5: 1, Fp 2:15. Bij het laatste woord verdwijnt de adoptie uit
het gezichtsveld. Dan wordt er niet gedacht aan een rechtsbetrekking,
doch wat de geloovigen van Godswege zijn. Zoon toch wijst op het
recht, kind op de afstamming. Men vergelijke Rm 8: 14, 15 met vs.
16, 17. Jezus wordt nooit met het huiselijke woord kind, doch met
den forschen rechtsterm Zoon genoemd.
Een nauw verwant beeld is dat van den erfgenaam, Rm 8: 17,
GI 4: 7. God krijgt er de eer van, Ef 1:18, Ks 1:12, en de
Heilige Geest is het onderpand, Ef 1 : 14. Het in bezit nemen van de
erfenis komt later, Ef 1: 14, 18, Ks 3:24, vgl. Ha 20:32, 26: 18.
Het woord wedergeboorte zelf komt bij Paulus, uitgenomen in de
Pastorale brieven, Ti 3 : 5, niet voor, maar wel de zaak : vernieuwing.
Rm 6: 3 v., Ef 2 : 5 v., 15 v., Ks 2 : 11, nieuw schepsel, 2 Ko 5 : 17,
G1.6: 16. Telkens grijpen, om een welbekende Duitsche woordspeling
te gebruiken, Gabe en Aufgabe in elkander, Rm 12 : 2, 2 Ko 4 : 16, Ef
4:22-24, Ks 3: 9, 10.
Spreken wij van Paulus' bekeering op den' weg naar Damáskus,
hij zelf gebruikt dit woord niet zoo. Het zich bekeeren uit 2 Ko
3: 16, 1 Th 1:9 is het zich wenden van iets anders af naar God
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toe, of, 01 4: 9, omgekeerd. Het andere Grieksche woord, door
Paulus gebezigd, wil, met uitzondering van Rm 3: 4, waar van den
Jood sprake is, zeggen, dat een afgedwaalde Christen weer boetvaardig wordt, 2 Ko 7:9, 10, 12:21.
11. De Heilige G e e s t. In het Ot wijst die naam op Gods
tegenwoordigheid, die seheppend, bezielend of heiligend werkt, meestal
bij tusschenpoozen, meer buitengewoon dan in het kalme dagelijksche
leven. Ook in de eerste gemeente werd het nieuwe leven gewekt
onder lentestormen. Niet enkel in de Pinkstergeschiedenis was de
wind het zinnebeeld van den Geest. De klok, die aan den gang gemaakt wordt, tikt nog niet dadelijk geregeld.
Invloed van het heidendom op Paulus kan men wel in den vorm,
niet naar den inhoud aannemen. Paulus steunt op het Ot. Het mag
dan zijn, dat hij het • boek der Wijsheid uit de Apokryfen kent, dat
hij een kind van zijn tijd is en het demónengeloof zijner dagen deelt,
zijn persoon en zijn persoonlijke ervaring drukken hun stempel op zijn
leer, die echt praktisch religieus is. Hij heeft ervaren, dat hem na zijn
vernieuwing een nieuwe goddelijke macht vervult, Rm 8: 9.
Paulus loochent niet het buitengewone in de werking des Geestes :
wonderen, vizioenen, spreken in tongen. In deze dingen kon echter evengoed geestverrukking als Geesteswérking schuilen. Het vuur, de
storm en de aardbeving overstemt daarbij de zachte koelte. Het buitengewone, dat hij ook zelf heeft doorgemaakt, laat Paulus in zijn
waarde. Een zendingsman als Joh. Warneck laat immers zien, dat die
dingen nog behooren bij het aanvangsstadium van het Christendom.
Maar Paulus spreekt van dat intieme slechts met een zekeren schroom,
Rm 15: 18, 19, 1 Ko 2: 15, 14: 18, 2 Ko 12: 1 v. Het belangrijkste
dokument in dezen is 1 Ko 12-14. Paulus wil niet den Geest dooven
door profetische gaven te onderschatten, 1 Th 5: 19, 20, maar gaat
alle overdrijving te keer. Voorzichtig en met takt treedt hij op. Het
is een beredeneerd snoeien van den weelderigen eersten groei, geen
laten begaan en nog veel minder een spelen met vuur. Bij bijzondere gaven komt het aan op het nut en de eenheid der gemeente.
Zij moet er door worden opgebouwd. Wat de menschen het doodgewone noemen, kan het hoogste levensteeken des Geestes zijn.
Veelzeggend is het voorkomen in dit verband van het lied der liefde,
1 Ko 13. Het verbijsterende is, dat in dit gansche hoofdstuk, waar
het geheele verband zich beweegt om de geestelijke dingen, met geen
woord van den Geest of van de gaven des Geestes gerept wordt.
Wat Paulus prijst als het aller-, allerbijzonderste is : zich tot sloof en
slaaf van allen te maken door de liefde. De echte dragers van den Geest
zijn niet de wilden, doch de milden, Rm 14 : 17, G1 5: 13-28, 6: 1, 2.
Bij alle heilservaringen, onder 10 genoemd, openbaart zich de
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Heilige Geest, 1 Ko 6:11. Hij geeft de subjektieve werking, Hij
woont zelf en doet Christus wonen in het hart, Rm 8: 9 v. De
kracht des Geestes is sterker dan de zonde, Rm 8: 3, dan de wet,
dan de demónische machten. Hij geeft als een zegel een gevoel van
zekerheid, 2 Ko 1 : 22, Ef 1 : 13, 4:30, en van blijdschap, Rm 14: 17,
1 Th 1: 6. Hij werkt het geloof en tevens is er wisselwerking,
1 Ko 12 : 3, 2 Ko 4: 13, 01 3
14. Hij vormt den persoon, Rm
5: 5, 8: 15, 16. De Christen wandelt in den Geest, 01 5:25, dient
God er in, Rm 7: 6, 14: 18, wordt er door gedreven, Rm 8:14,
is zelf een tempel des Geestes, 1 Ko 3: 18, 6: 19. Deze heet kortweg
Geest, Geest van God, van Christus of Heilige Geest. Hoewel het
woord heilig bij den mensch beteekent aan God gewijd, is het hier
zedelijk gebruikt, evenals wanneer wij zeggen, dat God heilig is, 1 Ko
6: 19, Ef 4:30, 1 Th 4: 8. De wet van den Geest des levens
bevrijdt van de wet der zonde en des doods, Rm 8: 2-4. Hij brengt
in aanraking met Gods liefde, Rm 5: 5, en wekt wederliefde. Dit
is de eerste, GI 5:22, en de edelste vrucht, 1 Ko 13.
De Christen heeft den Geest als eersteling of als onderpand van
zijn erfenis in de hemelen, Rm 8: 23, 2 Ko 1:22, 5: 5, 01 3:14,
5: 5, Ef 1 : 14. Doch ook in het heden wordt de zaligheid reeds gesmaakt, Rm 8: 13, 26, 27, GI 4: 6. Het is niet immer gemakkelijk,
de golvende grenslijn tusschen Gods en des menschen geest aan te
wijzen. Paulus had niet ons onderscheid van al- of niet-hoofdletters.
De vertaler en uitlegger aarzelt meermalen in dezen. Vgl. Rm 1 : 4,
8: 9-11, 1 Ko 2: 10 v. Er zijn meer moeilijkheden. Het meest geestelijke is uit den aard der zaak bij Paulus het minst omlijnd als het
minst tastbare. De gemeenten, die den apostel kenden, konden
beter tusschen de regels lezen dan wij. Maar de Romeinen verkeerden
meer in ons geval of liever in nog ongunstiger omstandigheden, want
wij hebben meer brieven in ons bezit dan zij toen.
Paulus heeft niet met zooveel woorden het persoonlijk bestaan van
den Geest geformuleerd. Toch zijn er uitspraken, die zeer voor een
persoonlijke opvatting pleiten. In elk geval weet Paulus Vader, Zoon
en Geest te onderscheiden. Hier komen ter sprake met hunnen Uitleg:
Rm 8: 9, 14, 16, 26, 15:30, 1 Ko 2:13, 12:4-6, vooral vs. 11,
2 Ko 13:13, GI 4:6, Ef 4:4-6, vgl. Ha 20:23, 28.
Een verdere moeilijkheid levert het op, dat Geest of geest ook in
het meervoud voorkomt, terwijl 1 Ko 12:4-6, 13, Ef 4:4-6, de
eenheid van den Geest zoo sterk wordt uitgedrukt. In 1 Ko 14: 12 zal
het meervoud wellicht overdrachtelijk de gaven des Geestes aanduiden.
12. Gemeente en s a k r a m e n t e n. Jezus zelf sprak bij voorkeur van het Koninkrijk Gods, Paulus van de gemeente, die bij hem
dertig maal zoo vaak voorkomt als in de evangeliën (en dan nog
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alleen bij Mt). Gewaagt Paulus van het Koninkrijk Gods, dan is het,
met uitzondering van Rm 14: 17, 1 Ko 4: 20, Ks 1 : 13, toekomstig
gedacht, 1 Ko 15:50, GI 5:21.
Paulus' eigen woord ekklêsia, waarvan de klank voortleeft in
église, wordt noch door kerk noch door gemeente geheel gedekt. Het
beteekent volksvergadering, door een heraut of bode opgeroepen naar
Grieksch gebruik. In het Nt heeft het een Joodsche kleur aangenomen : vergadering door een godsdienstigen band bijeengehouden.
Maar voor de Joodsche bijeenkomsten gebruikt het Nt liever het
woord synagóge.
De beteekenis „samenkomst" voelt men nog in 1 Ko 11:18 en
als er van huisgemeenten sprake is, Rm 16:5, 1 Ko 16:19, Ks
4 : 15, Fm : 2. In Rm wordt nog niet van een gemeente gewaagd.
Vervolgens beteekent het woord de saamgekomen schare, Rm 1 : 7,
1 Ko 1 :2, 2 Ko 1 : 1, Fp 1 : 1, 1 Th. 1 : 1. Daaruit vloeit de
blijvende beteekenis voort, ook dan, als er geen bijeenkomst plaats
heeft : al de geloovigen. Dezen kunnen plaatselijk, maar ook in het
algemeen bedoeld zijn, 1 Ko 10:32, 12 : 28. Een gewijde band houdt
hen bijeen, Ef 4:4-6. Paulus weet, dat de gemeente nog niet volmaakt is en toch vindt men bij hem nog geen bespiegelingen over
een onzichtbare kerk. In Ef teekent hij haar naar het ideaal, in
Korinthen met haar gebreken. Principiëele uitspraken leest men 1 Ko
1:12, 5:11, 13, 6: 1 v., 11:19, 15:2. Voor de tucht kan men vergelijken 1 Ko 5: 4, 2 Ko 2: 1-11, 2 Th 3: 14. Nog vloeide de
groote stroom van later de kerk niet binnen. Aansluiting bij haar was
nog een moedige geloofsdaad. En toch was er veel gebrekkigs, gelijk
zich denken laat in een zendingsgemeente van pas uit het heidendom
toegebrachten, die door Paulus als kinderen geleid en door zijn voorbeeld gesteund moesten worden.
Tegenover de Joodsche Synagóge is sprake van de gemeente Gods,
1 Ko 1:2, 10:32, 15:9 e. a. p. Dan weer heet ze gemeente des
Heseren of lichaam van Christus. Ze is Gods bouwwerk, 1 Ko 3: 9,
dat voltooid moet worden. Ieder zie toe, hoe hij er aan bouwt, 1 Ko
3:12. Haar grondslag is Jezus Christus zelf, 1 Ko 3:10, 11. Een
andere beeldspraak, hiermede niet in strijd, maakt de apostelen tot
grondslag, doch Christus tot hoeksteen, Ef 2:20. Een nieuw beeld
is dat van den tempel Gods, .1 Ko 3:16, 2 Ko 6:16, waarin Hij
zelf woont en die heilig moet worden gehouden, 1 Ko 3: 17, 2 Ko
6: 14 v. Gelijk de volheid Gods in Christus is, zoo woont de zijne
in de gemeente, Ef 1 :23, 3: 18, 19, 4: 13. Ze is zijn bruid, 2 Ko
11 : 2, Ef 3: 25-32, zijn lichaam, 1 Ko 12: 12. Christus is haar hoofd,
Ef 1 : 22, 4 : 15, 5 : 23, Ks 1 : 18, 2 : 19. Ze leeft en groeit, Ef 4: 13, 14.
Haar leden zijn ook leden van elkander, Rm 12:4, 1 Ko 12,
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solidair wassen ze mede op, Ef 4: 15, 16, in hun verscheidenheid is
er eenheid, GI 3:28, 1 Ko 12:13.
Waar Paulus optrad zonder Bárnabas, heeft hij niet voor een bepaalde organizatie geijverd. Een zekere gang van zaken zal echter
in het Oosten, waar toen het getal bloeiende vereenigingen legio was,
van zelf hebben gesproken. Voor Paulus was het lichaam meer dan
de knellende kleeding. In Korinthe hooren we nog niets van ambten.
In 1 Ko 12 :28 v., Ef 4: 11, 12 worden vrijwillige diensten bedoeld.
In zendingsgemeenten ontwikkelen thans nog de ambten zich zeer
langzaam en geleidelijk. Die te Rome vooraan stonden, Rm 12:8,
waren, in tegenstelling met 1 Th 5:12, zeker niet door Paulus
aangesteld. Omstreeks het jaar 54, dus tijdens Rm, waren er te
Filíppi opzieners en diakenen, Fp 1 : 1. In de brieven aan Timotheus
en Titus heeft de ambtelijke regeling haar beslag gekregen.
Van het verband tusschen de gemeenten onderling hooren we
weinig. Eén Heer, één geloof was eenheid genoeg. De kollekte der
heidengemeenten, voor Jeruzalem verzameld, is echter iets teekenends.
Paulus' krachtige persoon was een echte band voor de gemeenten,
door hem gesticht. Men denkt aan de saamhoorigheid, die uit de
vele groeten op het eind der brieven blijkt.
In de bijeenkomst der gemeente had het woord de eereplaats, gelijk
de gemeente door het woord van den zendeling Paulus bijeen vergaderd was. Door het woord, waarin de Geest werkt, wordt het geloof
gewekt. Paulus gevoelt daarvan het volle gewicht bij zijn taak blijkens
den aanhef van Rm, 1 en 2 Ko, GI, Rm 10:12-15, 1 Ko 4: 1.
Overal moet het woord weerklinken, Rm 15: 18-24. De werking
is van God, Rm 1: 16 v., 1 Ko 2:1-10. Wat verder de gave des
woords in de gemeente aanbelangt, leze men 1 Ko 12 en 14.
Bij doop en avondmaal mogen we thans gerust weer van sakramenten spreken. De Katechismus wordt weer in eere hersteld ten
aanzien van dit tweetal, dat bijeen behoort, 1 Ko 10: 1 v. Men gaat
zelfs thans al te ver in deren, door te veel te willen afleiden uit de
magische krachten en de mystieke plechtigheden volgens het heidendom van Paulus' tijd. Wel mogen we aannemen, dat doopen en
avondmaal niet bloot zinnebeelden waren in Westerschen zin. De
omschrijving van den Katechismus „teekenen en zegelen" is nog zoo
kwaad niet. Paulus ziet in den doop meer dan een beeld, nl. een
werkelijkheid. Een symbool uit de oudheid scheide men niet op onze
manier van de realiteit. Het is iets effektiefs. Het sakrament is niet
maar een plechtige formaliteit, doch een kracht. De haastig voltrokken
doop van den stokbewaarder, Ha 16:33, vgl. 9:18 wijst op dit
feit. De indompeling in het water maakt tastbaar het sterven met
Christus, gevolgd door het opstaan tot een nieuwen wandel. Men
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gaat onder met en in Christus, in Christus' dood, Rm 6: 1-14 of
men wordt gedompeld in den Christus-naam, die zelf een kracht is,
1 Ko 1 : 13-16. Men doet Christus aan, GI 3: 27 vgl. 1 Ko 6:11,
12, 13, Èf 5:26, Ks 2: 11 v. De nadruk valt op den goddelijken
faktor, maar er zijn gevolgen voor het zedelijk leven van den mensch
aan verbonden, Rm 6. Paulus doet echter niet als de heidensche
mysteriën het stoffelijke met het geestelijke dooreenloopen. Het laatste
is hem hoofdzaak. De mystiek staat onder kontrdle van het zedelijke.
Een gebruik als van 1 Ko 15: 29 wordt door Paulus niet aangeprezen.
Het schijnt, dat sommige uitwassen hem er afkeerig van hebben gemaakt, de dooper van iemand te heeten, 1 Ko 1 : 13-17, vgl. 10: 1 v.
De doop was voor Paulus echter meer dan bloot het opnemen in een
kerkverband, 1 Ko 12:13.
Uit Ha 11:14, 16: 15, 31 v., 18:8, 1 Ko 1:16 krijgen we den
indruk, dat geheele gezinnen met grooten en kleinen, mannen en
vrouwen, dienstbaren en vrijen te gelijk werden gedoopt, al wordt er
niet met zooveel woorden van den kinderdoop gesproken. De opvatting van 1 Ko 7:14 is hierbij van gewicht, vgl. VH 3 (1918), 49 v.
Het avondmaal, in het Grieksch letterlijk maaltijd' zonder nadere
tijdsbepaling, indien men ten minste niet aan middagmaal moet
denken, beschrijft Paulus zelf naar de Christelijke overlevering, 1 Ko
11 : 23-29, voor de Christenen in de heidensche stad Korinthe, waar
maaltijden in de tempels der afgoden plachten gehouden te worden,
1 Ko 8-10, 10:20, 21. Ook elders zijn uit dien tijd overeenkomstige
gebruiken bij de heidenen ontdekt. De gemeente te Korinthe geeft
ons anders niet den indruk van een geheimzinnige vrees voor het
avondmaal. Voor Paulus is het niet maar een gedachtenismaal, 1 Ko
11:24, vgl. 26. brood en wijn kunnen niet in letterlijken zin het
lichaam en bloed van Christus zijn, die lichamelijk zelf aan het eerste
avondmaal aanzat, toen hij het instelde. Het maal is een gemeenschapsmaal met Christus, 1 Ko 10: 16, maar ook een met de broeders en
zusters der gemeente, vs. 17. Treurige blijken van liefdeloosheid moet
Paulus te keer gaan, 1 Ko 11 : 20 v., 33 v., en toch ontraadt hii het
deelnemen er aan niet, maar beveelt hij zelfbeproeving aan, 1 Ko
11:28. De onverschilligheid en het toegaan op ongepaste wijze is
een vergrijp tegen het lichaam en bloed des Heeren, vs. 27, 29. Eenige
sterfgevallen te Korinthe schrijft Paulus toe aan een strafgericht Gods
daarover, vs. 30. Maar dat hij van straf spreekt, is iets anders dan
wat heidenen beschouwen als een geheimzinnige tooverwerking. Er
is dus bij Paulus wel een heilige eerbied en hij spreekt van het maal
als van het lichaam en bloed van Christus, 1 Ko 10:16, 11:27, 30,
maar het is niet een griezelig geheimenis.
18. De 1 a a t s t e d i n g e n. Het centrale woord (Paroezie) is hier
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wat in de Sv heet „toekomst", in den volksmond „wederkomst"
des Heeren en in het Grieksch : aankomst, aanwezigheid. Het werd
ook gebezigd voor een koninklijk of keizerlijk bezoek aan een landstreek, en staat dan naast het andere gebruikelijke woord : verschijning.
Eindelijk spreekt Paulus ook wel van de „openbaring" van Christus.
Hij hoopt dit oogenblik zelf nog te beleven, Rm 13: 11, 1 Ko 7:29,
1 Th 4: 15, 17, 5:2, 3, 2 Th. 2: 1, maar deze hoop uit zich
sterker in den beginne dan op het einde, wanneer hij zich meer
verzoend heeft met de gedachte, mogelijk, nog vóór de komst des
Heeren te moeten ontslapen, 2 Ko 1: 9, 5:1 v., Fp 1:20 v.,
vgl. 2 Tm 4 : 6.
Dat Christus komen zal, staat ontwijfelbaar vast. Met het oog
daarop is het, dat Paulus als een renbode de wereld door ijlt om er
op voor te bereiden en nog te redden wat te redden is. Men heeft
wel eens gezegd, dat Luther weinig voor de heidenzending voelde,
omdat hij op een spoedige wederkomst des Heeren hoopte. Van
tweeën een : Of Luther moet heel anders dan Paulus aangelegd zijn
geweest, af die veronderstelling komt niet uit. De menschen, die in
de hoop op des Heeren komst hun werk te Thessalonika staken,
vinden allerminst steun of stijving van hun gevoelen bij Paulus. Over
Paulus' zendingsgedachten vgl. wat ik schreef : Heeft Jezus de
heidenzending gewild? NS 1 (1918), 33 v.
Wanneer Paulus de toekomstverwachting uitbeeldt, treffen ons de
bonte kleuren van het Israelietische palet. Dan hoort Paulus engelenstemmen en hemelsche bazuinen in de verte, dan ziet hij uit naar de
geweldige dingen, die bij Christus' komen op wolken zullen plaats
grijpen, 1 Ko 1 : 7, 15:51, Fp 3:21, Ks 3 : 4, 1 Th 3:13, 4: 16 v.
Vol luister daalt de lang verwachte van den hemel op aarde, opstanding
en oordeel naar werken hebben plaats. De Gode vijandige machten
worden vernietigd en het Rijk wordt gevestigd in den hemel.
Wat hen, die vóór de paroezie sterven, betreft, het volgende. Voor
den geloovige is de prikkel des doods geweken, 1 Ko 15: 55 v. Dit
woord slaat wel feitelijk eerst op het einde, maar in beginsel wordt
het nu reeds gevoeld. De eigenaardige spanning tusschen heden en
toekomst, die we telkens bij Paulus vinden, is hier heel sterk. Overal
in zijn brieven blijkt, dat hij den dood een ontzettende macht vindt,
vgl. J. Th. Ubbink, Paulus en de dood, N S 1 (1918 ), 3 v. Men
denke slechts aan de personifikatie daarvan in verband met zonde en
wet genoemd. Sterven is wel het vreeselijkste. De laatste vijand is
de dood, 1 Ko 15:26. Alleen is Christus machtiger dan de dood
en zijn liefde insgelijks. Voor wie in Christus leeft, is het de grootste
heerlijkheid met Christus te zijn. Levend en stervend is hij des
Heeren, Rm 14:7-9. Zelfs de dood kan hem van zijn Heer, die
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immers over alles heerscht, niet scheiden, Rm 8: 35, 38 v.,, 2 Ko
5: 1 v., Fp 1:21-23. Treffend schoon is 2 Ko 5. Paulus hoopt
nog altijd de paroezie te mogen beleven, doch doodsangsten en -gevaren, in 2 Ko 1 vermeld, hebben hem de ruwe werkelijkheid, dat
hij vóór dat glorievolle oogenblik kan weggerukt worden, levendig
voor oogen gesteld. Welnu, zegt daar de tentenmaker, gesteld eens,
wat ik niet hoop, dat mijn tentwoning plotseling wordt opgebroken, dat ik toch sterven moet, dan komt het niettemin in orde.
Hij durft het er op te_ wagen met Christus. Alleen is daar toch een
zucht van weemoed bij het afleggen van het aardsche lichaam. Het
is, alsof men met een rijtuig gaat naar de feestzaal. Daar komt een
oogenblik, dat men het rijtuig moet verlaten om in de feestzaal te
komen. Dan moet -men toch weer door de koude. Hoeveel heerlijker
moet het zijn, zóó met het lichaam de paroezie tegen te gaan en dan
eensklaps het sterfelijke door het onsterfelijke te zien overtogen, het
daarin te zien opgaan. We kunnen hier niet ingaan op den Uitleg
van 2 Ko 5, maar wel heenwijzen naar dit onvergelijkelijk schoone
hoofdstuk, waarin men veel te weinig het angstig kloppende, maar
door Christus vertrooste hart beluisterd heeft. Het is, of men een
kind, maar dan een kind Gods, in de avondschemering zijn angst
hoort wegzingen en het licht gaat op. We hooren een weemoedig en
toch weer niet weemoedig lied van verlangen. Teekenend is het
eufemistische ontslapen, dat voor ons te zeer versteend is. We hebben
het woord al te veel in advertenties gelezen als een afgesleten fraze.
We willen er daarom een ander voor in de plaats stellen, dat aan de
kindertaal, maar dan weer van Gods kinderen herinnert: „slapen
gaan", 1 Ko 11:30, 15:6, 18, 20, 51, 1 Th 4:13-15. Zoo groot
was het verlangen, zoo stellig de hoop op een spoedig komen van
Christus, dat men niet vraagde naar den tusschentoestand der gestorvenen van hun heengaan tot de wederkomst van Christus. Die
staat der afgescheidenheid van geest en lichaam trad geheel op den
achtergrond. Het zijn niet de tijden van het hoogste leven geweest,
waarin men zich daarover het meest druk heeft gemaakt. Bij slapen
gaan denke men niet aan een zieleslaap. Het beeld heeft alleen betrekking op het lichaam, dat schijnt te sluimeren. De overledene zelf,
wiens lichaam wegzinkt in de aarde, is bij den Heer. Ontbonden te
wezen — eigenlijk staat er: zich los te maken, op te breken — en
met Christus te zijn is verreweg het beste, En als men bij Christus
is, dan is daar geen tijd, maar pure eeuwigheid. Paulus heeft zeker
niet, evenmin als zijn geloovige tijdgenooten, gedacht aan duizenden
jaren van de gemeente op aarde tusschen Christus' hemelvaart en
wederkomst, maar als hij er van geweten had, ik geloof, dat hij de
kern van waarheid erkend zou hebben uit een sprookje van Andersen,
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waarin een vrouw eenige momenten in den hemel mag toeven. En
als ze op aarde terugkeert, dan zijn daar eeuwen verloopen en in
haar woonplaats kent niemand haar meer en zij vindt daar vreemde
nageslachten. Ik geloof dat we altijd nog blijde kunnen zingen, al
stokt ons de stem in de keel: „de zaalgen zijn nu bij den Heer." Bij
den Heer zijn is zalig zijn, en die daar zijn, kijken niet telkens op de
klok of op de kalender, hoe lang het nog duren moet. Klok en kalender
zijn aardsche dingen.
Voor Paulus was Christus alles, beheerschend leven en dood, -levenden en dooden. Christusverlangen is bij hem — en met recht —
veel meer dan hemelverlangen. Wat is een hemel zonder Christus,
wanneer Christus voor den mensch alles is? Volgens Paulus zullen
de vóór de komst des Heeren ontslapenen niet achter staan bij de
andere geloovigen, 2 Ko 5: 1 v., 1 Th 4: 15, die bij zijn verschijning eensklaps zullen veranderen, 1 Ko 15: 51 v., 1 Th 4: 16.
Dit is hem voldoende. Ook de toon van 1 Th 4 is niet genoeg doorvoeld over het algemeen. Men realizeere zich de verzen 13-17. „Doch
ie willen u niet onkundig laten, broeders, ten aanzien van hen, die
(geleidelijk) ontslapen, opdat ge niet zóó als de andere menschen, die
geen hoop hebben, bedroefd zijt. Want zoo zeker als we gelooven,
dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook de ontslapenen
door en met Jezus wederbrengen. Want dit zeggen we u met een
woord des Heeren: wij levenden, die achterblijven, — in dat achterblijven voelen we in het Grieksch het gedund worden van het bosch,
het afbrokkelen van een eiland als Helgoland : de dood dunt de gelederen van hen, die hoopten de paroezie te beleven —, wij levenden,
die achterblijven, zullen bij de komst des Heeren in geen geval de
ontslapenen voorgaan, want de Heer zelf zal op een gegeven teeken,
bij het geroep van een aartsengel, bij het geklank der bazuin Gods,
neerdalen van den hemel en de dooden in Christus zullen het eerst
opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met
hen op wolken den Heer, plotseling tegemoet gevoerd worden de
lucht in; en dan zullen we altijd met den Heer wezen." Bij Christus
zijn is Paulus het hoogste en dit is hem ook voldoende.
Bij slapen gaan behoort ontwaken. Het zijn beelden. Boven zagen
we reeds, dat er aan geen zieleslaap gedacht moet worden. Het
lichaam gaat ter ruste. Eigenaardig, dat in het Grieksch met uitzondering van Rm 1 : 4, Fp 3: 11 de opstanding van Christus met een
ander woord genoemd wordt dan die van den geloovige. Treffend is
het, dat Paulus tegenover de Joden verklaart, dat vleesch of bloed
het rijk Gods niet beërven, 1 Ko 15:50, maar tegenover de Grieksch
denkenden, die de materie verachten, zie b1.29, en dus het lichaam
als iets minderwaardigs beschouwen, verdedigt hij de lichamelijke opV. VELDHUIZEN, Tekst en Uitleg, Rom. 2e druk.
4
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standing, Rm 8 : 11, 1 Ko 15, Fp 3:20. Dit is altijd zoo : wie
stroomopwaarts gaat, gaat omhoog, doch gaat tegen den stroom in.
De dag van het oordeel heet de dag, die dag, of de dag des Heeren.
We voelen in dit woord het oude landdag of gerechtsdag met zijn
dagvaarding en de bekende nog gebruikelijke aanmaning bij een
proces-verbaal, om zijn dag te onthouden. W e . denken nog meer aan
het „dies irae dies illa" van het oude kerklied, dat ook den niet
klassiek-ontwikkelden bekend is door een aanhaling in Goethe's Faust,
Rm 2: 5, 16, 1 Ko 1:8, 5:5, 2 Ko 1:14, Fp 1 :6, 10, 2:16,
1 Th 5: 2, 4. Rechter is de Christus, 1 Ko 4:4 v., 2 Ko 5: 10,
of de Vader, Rm 2: 3 v., 3: 6, 14: 10 v., 1 Ko 5: 13, 2 Th 1 : 5.
De verbinding heeft men Rm 2: 16, 1 Th 3:13, zie bl. 34 v. De
geloovigen zijn mede als rechters gezeten, wanneer de gevallen engelen worden geoordeeld, 1 Ko 6: 2. Het verdient in dit verband
opmerking, dat Paulus met het woord „engel" doorgaans de booze
engelen aanduidt. De goede engelen worden slechts bij uitzondering
door hem vermeld. Hier herkennen we weer den man, voor wien
Christus alles is en die in een wereld, waar men voortdurend bezig
is met demonen en dgl., de aandacht daarvan wil afleiden, om de
hoofdzaak tot zijn recht te doen komen.
Het oordeel over de menschen leidt tot rechtvaardiging (vrijspraak)
of tot veroordeeling, zie blz. 38. Men vraagt, waarom nu nog eens
een oordeel over den geloovige, na de vroeger besproken rechtvaardiging? Maar ook in dezen is• er een heilzame spanning bij Paulus,
waarop reeds meermalen, vooral in verband met Gods soevereiniteit,
is gewezen, zie blz. 37. Paulus ziet tegen het oordeel op, 1 Ko 4:4
v., vgl. 3: 14, 15, en toch, juicht hij, dat er voor den geloovige geen
verdoemenis meer bestaat, Rm 8: 1, vgl. 5: 9-11, 8: 29 v., 10: 9-13.
Dezelfde spanning bemerkt men bij de loonskwestie, Rm 2:5-9,
14: 10-12, 1 Ko 3:14, 15, 2 Ko 5: 10, GI 6: 7, 8. Paulus, die
jubelt: geen verdoemenis meer! leert de mogelijkheid van verloren
te kunnen gaan.
Wat men later, met ombuiging van de beteekenis eener uitdrukking
uit Ha 3:21, noemde „wederherstelling aller dingen" leert Paulus
nergens, ook niet Rm 5:18, 11:32, 1 Ko 15:22, 28, Ef 4:10.
Evenmin heeft hij ooit aan een voorwaardelijke onsterfelijkheid een uitdenksel van later eeuwen - gedacht, 1 Ko 15:22-28, 2 Th
2: 8. Alle Gode vijandige machten, ook de demonische, verliezen hun
heerschappij. Als laatste vijand wordt de dood vernietigd.
De glorie der zaligen wordt in de levendigste kleuren geschilderd,
maar alle kleurenpracht is alleen zichtbaar bij het licht, dat van
Christus uitstraalt. De gansche schepping deelt in hun herstel bij de
heerlijke vrijheid der zonen Gods, gelijk ze nu deelt in hun ellen-
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digen staat, Rm 8:20-23. Voor hen is weggelegd een kennen,
1 Ko 13: 12, een aanschouwen, 2 Ko 5: 7, een genieten, 1 Th 4: 17,
een heerlijkheid, Rm 8: 18, 2 Ko 4:17, een heerschen, Rm 5:17,
vgl. 1 Ko 4: 8, dat onvergelijkelijk is. Allen hebben dan als erfgenamen (zie blz. 41), hun erfenis in handen gekregen, Rm 8 : 16, 17,
maar hun heerlijkheid verschilt, 1 Ko 15 : 40-44, 2 Ko 5: 10, 9: 6.
Al wat ze bezitten, hebben ze als mede-erfgenamen met en door
Christus, op wien alle licht valt, Rm 8 : 17, 29, 1 Ko 15 : 25 v., Fp 2 : 10.
Wanneer Christus eenmaal de volle heerschappij veroverd heeft,
legt hij zijn tropeeën neer voor den troon des Vaders, 1 Ko 15 : 28.
Alles loopt uit op de doxologie, de lofprijzing Gods, Rm 11:36.

4*

III. DE BRIEF AAN ROME.
14. S t a d en gem een te. Rome, de residentie des keizers, was
de hoofdstad der wereld. Voor alle provincialen, vooral voor de bewoners van Tarsus, waar met .name de Joden zeer veel voor het
keizerrijk voelden, veel meer dan die te Jeruzalem, was dit het hoogste :
Rome te zien. Voordat Paulus zijn schrijven richtte aan de gemeente
aldaar, had hij reeds lang begeerd, zich ook daarheen te begeven,
1:13, 15:22 v.
Hoe de Christelijke gemeente van Rome ontstond, weten we niet.
Door Paulus is ze niet gesticht. Voor hem is haar bestaan een voldongen feit. Er waren reeds Romeinen, d. w. z. Joden en proselieten
uit Rome op het pinksterfeest bij de uitstorting des Heiligen Geestes
te Jeruzalem tegenwoordig, Ha 2 : 10. Van een stichting door Petrus
of ook maar van een tegenwoordigheid van dezen apostel te Rome
rept Paulus met geen woord, evenmin geschiedt dit op het eind van
de ,Handelingen. M. i. is Petrus daar eerst later gekomen. Gelijk overal
zal de gemeente te Rome zich wel ontwikkeld hebben uit een kring
van de Joden. Hun diaspora was overal verspreid in het Romeinsche
rijk, met name in de groote steden, vooral in deze wereldstad. Hun
getal was er zeer groot. Heidensche schrijvers maken melding van
de sympathieën, die ze evenals antipathieën, gelijk overal elders, opwekten. Reeds een 64 jaar vóór onze jaartelling waren er door Pompéius vele Joodsche slaven naar Rome gevoerd, die men later vrijliet.
Ze hadden hun eigen ghetto, van waar uit velen in de voornaamste
straten zich vestigden. De geestelijke band met Jeruzalem verslapte
niet. We weten van een edikt, door keizer Claudius uitgevaardigd in
het jaar 49, waardoor alle Joden, omdat ze onder invloed van zekeren
Chrestus (Christus?) roerig waren, uit Rome werden verbannen. Op
dit edikt zinspeelt Ha 18:2. Van die verbannenen zijn sommigen,
o. a. Aquila en Priscilla, met Paulus in aanraking gekomen. We weten
nu niet, hoelang het edikt met kracht gehandhaafd is, maar lang kon
zoo iets niet duren. Men weert de Joden niet zóó maar uit een wereldstad ! Het kan zijn, dat vele verdreven Joden bij hun terugkeer
het geloof in Christus meebrachten. Aquila en Priscilla althans waren
Christenen geworden, maar dezen hebben nog lang elders getoefd.
Ook kan het zijn, dat het Christendom te Rome zich tijdens de verbanning der Joden onder de heidenen uitbreidde. Daarvoor zou pleiten,
dat op het eind van de Handelingen de Joden aldaar vrijwel niets
van het Christendom schijnen te weten. Nu kan het zijn, dat er ook
toen nog niet in letterlijken zin één gemeente te Rome was. Uit den
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brief althans krijgen we den indruk, dat Paulus zich tot huisgemeenten richt, althans spreekt hij niet met zoovele woorden van de
gemeente te Rome, Rm 1 : 7, vgl. Fp 4: 22, zie blz. 44. Er is veel
geschreven over de samenstelling van den kring der geloovigen te
Rome, waaraan Paulus schreef. Sommigen zien daarin bijna uitsluitend
Joodsche, anderen heidensche Christenen. Uit den brief krijgen we
den indruk, dat de toegebrachten uit de heidenwereld de meerderheid
vormden, 1 : 5 v., 13, 6: 17 v., 11: 13 v., 12: 1 v., 15: 15. v. Felle
Joodsche drijvers, gelijk Paulus elders had te bestrijden, waren er,
naar het schijnt, niet. Verder naar het Westen kalmeerde het Joodsche
gedrijf. Het is eigenaardig, dat Paulus geen stichter van de gemeente
noemt en niet zooals elders van den een of anderen eersteling spreekt.
Wel noemt hij, Rm 16: 5, een eersteling, doch niet van Rome, maar
van de provincie Asia.
15. Aanleiding tot het schrijven. Paulus ziet zijn taak in
het Oosten afgedaan, Rm 15: 19-23. Hij had langs een dwarse lijn
over de wereldkaart van Jeruzalem het evangelie Westwaarts te
brengen. Die taak heeft hij vervuld in de Grieksche wereld. Voorbij
Illyrië toch begint de Romeinsche. Paulus is op het hoogtepunt van
zijn arbeid. Nu ziet hij nog verder uit naar het Westen, maar de man
van Tarsus kan dan niet voorbijzien het centrum der geheele wereld,
Rome, Rm 15 : 23 v. Wel is waar behoeft in die stad niet meer de
vuurhaard des evangelies te worden ontstoken, maar de man, die
reeds te Tarsus leerde hoog op te zien tegen Rome, wenscht daar
een steunpunt voor zijn arbei d verder naar het Westen. Hij pleegt
steeds zijn uitgangspunt te kiezen in de groote wereldsteden. Nu
introduceert hij zich door vooraf een bries te zenden, waarin hij kalm
voor de hem persoonlijk nog grootendeels onbekende lezers uiteenzet
het evangelie, dat hij heeft te brengen, en de vreugden en zorgen,
die hem daarbij vervullen, Rm 1 : 11, 15: 20 v. We hebben er boven
de voorkeur aan gegeven, de leer van Paulus in haar geheel te behandelen, niet die hoofddeelen er van afzonderlijk, die in Romeinen
meer naar voren treden. In verband met het geheel spreekt de brief
duidelijker tot ons en de bijzonderheden voor de Romeinen kunnen
nog in den Uitleg ter sprake komen.
Paulus schrijft niet eigenhandig, doch dikteert aan een broeder,
Tértius, Rm 16:22. Dit te weten heeft veel waarde om den stijl te
verstaan. We moeten ons den apostel niet denken voor een nieuwmodische studeertafel met een welgevulde boekenkast in de studeerkamer. Hij is druk bezig met allerlei belangen van zijn gemeenten.
In zijn kosthuis van de achterbuurt heeft hij ook te arbeiden als
tentenmaker. De pen, een puntig afgesneden stuk riet, gebruikt hij
niet gemakkelijk. Daarmee zijn anderen vaardiger. Hij arbeidt druk
.
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met de handen en intusschen dikteert hij de gedachten, die zich in
zijn geest naar voren dringen. Nu en dan doet hij het snel met een
bewogen gemoed, Tértius kan hem nauwelijks bijhouden. Straks wordt
hij er van afgeroepen. Hij moet iemand te woord staan. Een nieuwe
gedachtenreeks wordt gedicteerd. Op het vorige wordt teruggekomen
met een enkel woord. Een van de omstanders doet een tegenwerping.
Ja, zegt Paulus, dit bezwaar moet ik nog even ondervangen. Iedere
keer wordt zulk een mogelijk bezwaar afgesneden in Romeinen na
de formule: wat zullen we dan zeggen? Trouwens komt zoo iets,00k
voor in de boven vermelde heidensche Diatribe. Een brief van Paulus
is geen geacheveerd stuk van een litteraat, maar een brok levend
geloofsgetuigenis. De gedachten gaan voort met schoksprongen. Zulk
een brief moest men eigenlijk niet met de oogen, doch met de ooren
in zich kunnen opnemen.
16. De datum en plaats van herkomst. De eerste uit
de reeks van Paulus' brieven in ons Nt behoort tot de laatste geschrevene. De brieven van Paulus staan niet in de tijdrekenkundige
volgorde in den bijbel. Dat Rm uit een latere periode is, blijkt
Rm 1:13, vgl. Ha 19: 21. Hetzelfde blijkt uit H. 15: 18-28
Paulus is op reis naar Jeruzalem met de opbrengst van een kollekte,
bij de heidenen uit Griekenland verzameld, 15: 25. Algemeen wordt
aangenomen, dat hij te l{orinthe schreef, Ha 20: 3. Daarheen wijst
de vermelding van Fébé, 16:1, mogelijk ook. Gáius, 16:23, vgl. 1 Ko
1: 14. Het jaar, dat Paulus schreef, werd vroeger doorgaans aangegeven als 59. Thans hebben de meesten de chronologie een heel eind
verschoven, waardoor alle brieven omstreeks 5 jaren achteruit gezet
worden. Volgens die laatste berekening zal het jaar terugschrijden tot
54, doch dan schreef Paulus den brief tegen het einde van dit jaar.
Volgens die berekening blijft er ruimschoots tijd over voor de brieven
Tm, Ti vóór `Paulus' dood onder de Christenvervolging van Nero.
17. Inhoud en gedachtengang. Na een uitvoerigen groet
aan de hem persoonlijk onbekende geloovigen spreekt Paulus zijn belangstelling voor en verlangen naar hen uit. Hij heeft een schuld
aan allerlei nationaliteiten af te doen, aan beschaafden en onbeschaafden. Hij is bereid, het evangelie ook eens te Rome te gaan brengen.
Hij behoeft er zich waarlijk niet voor te schamen, want het is — en
dat is de kern van den brief, wij zouden thans zeggen: het thema
van de preek — Gods reddende kracht voor ieder, die gelooft. Wie
het geloovig aanneemt, ontvangt van God gerechtigheid. De hoofdstukken 1-5 handelen nu over die gerechtigheid eerst in negatieven
en daarna in positieven zin. De heidenen konden haar niet erlangen
zonder het evangelie (H. 1), de Joden evenmin, ondanks wet en besnijdenis (H. 2). Alle menschen zijn even doemwaardig voor God.
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Nu volgt positief de behandeling van de gerechtigheid Gods, die
door het geloof aan Christus' zoenoffer ervaren wordt (H. 3). De
wet, d. i. het Of getuigt zelf van zulk een geloof bij Abraham
(H. 4). De vruchten van de recntvaardiging worden individueel en
universeel geteekend, het laatste geschiedt door de tegenstelling van
het verderf door Adam en het veel machtiger heil in Christus uit te
werken (H. 5). De hoofdstukken 6-8 handelen over het levensproces des geloofs, dat niet met de rechtvaardiging strijdt, doch er
mede strookt. De Christen kan niet met zondigen voortgaan. Hij
leeft in een nieuwe levenseenheid met Christus. De vroegere zondeslaaf is overgegaan in eens anders eigendom, nl. van de gerechtigheid (1-1. -6). Hoe hij gekomen is tot de genade onder de wet vandaan,
die in de zonde dompelt, wordt nu besproken. De ellende lag niet
aan de wet zelf, doch aan het dubbele ik bij den gewonen mensch.
Gods genade echter maakte aan die wanverhouding een einde (H. 7).
Wat de wet niet vermocht tot stand te brengen heeft God door
Christus gedaan. Nu wordt uitgemeten het verschil tusschen het leven
naar het vleesch en dat naar den Geest. Door het laatste blijkt men
zoon en erfgenaam van God geworden, ook al komt men alleen door
diepten naar de hoogte. Zucht de geloovige mede met de gevallen
schepping, met hem zucht weer de Geest, die hem steunt, mede.
Het einde is niet twijfelachtig. Vandaar de verzekerdheid des geloofs
(H 8). Toch blijft er voor Paulus een zwarte plek te midden van al
het licht, ook op de heerlijkste oogenblikken. Dat is het probleem van
Israels verwerping, waarmede hij zich bezighoudt in de hoofdstukken
9-11. Hij tracht de feiten te passen in het geheel van zijn geloofsvoorstelling, maar vindt alleen negatieve antwoorden. Hij kan wel
zeggen hoe het niet, doch niet bepaald, hoe het er wel mede gesteld
is. De verwerping strijdt niet met Gods beloften, niet met zijn
rechtvaardigheid. Ze is Israels eigen schuld (H. 9), alfhans niet de
schuld van God; in allen gevalle heeft een deel van Israel niet gewild,
hoewel God de gelegenheid tot redding aanbood (H. 10). De verwerping is niet volslagen, voor het geheele volk en het einde is niet
zonder licht. Gods wonderlijk heilsplan omvat Jood en heiden (H. 11).
De hoofdstukken 12-16 zijn gewijd aan een opwekking tot praktisch Christendom. Ons lichaam is heilig en met de andere geloovigen
samen vormen we ook een heilig lichaam, de gemeente. Dit lichaam
wordt door verschillende geestelijke gaven gekenmerkt. De groote
eisch voor allen is die der liefde (H. 12). De overheid moet geëerd
worden. Nogmaals komt de liefde ter sprake als de hoofdinhoud der
wet. De groote dag des Heeren nadert (H, 13). De moeilijkheden
van gemoedsbezwaren onder de zeer uiteenloopende geloovigen worden geplaatst in het licht van liefde en geloof (H. 14). Dit wordt
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nader toegepast op zwakken en sterken. Paulus verklaart verder,
waarom hij zijn brief, hier ot daar misschien zelfs wat vrijpostig,
schrijft. Voordat hij de reis naar Rome onderneemt, moet hij nog een
kollekte overbrengen naar Jeruzalem. Daarbij dreigen gevaren, waartegen hij de voorbede der lezers behoeft (H. 15). Hij beveelt een
verdienstelijke vrouw, Fébé, bij de Romeinen aan en groet allerlei
met name genoemde personen. Achter die groeten komt een waarschuwing, tegen onruststokers, wier komst te Rome door hem wordt
geducht. Daarop volgen groeten van Paulus' metgezellen, terwijl hij
op het einde uitbarst in een lof Gods. Deze lange ontboezeming is
een terugslag op het geheele betoog van den brief.
Hier werd uitgegaan van de eenheid van Romeinen. Deze wordt
niet algemeen aangenomen. Er zijn geleerden, die veronderstellen, dat
de brief in tweeërlei vorm in een grootere en in een kleinere bewerking in omloop was. Nog meer personen scheiden het laatste
gedeelte er van af, meestal de hoofdstukken 15 en vooral 16. Voor
ons bestek .kunnen we er mee volstaan, te zeggen, dat we wè1 de
eenheid aannemen. Liever dan afwijkende meeningen te bestrijden
willen we in den Uitleg den nauwen samenhang van het geheel,
zooals wij dien zien, doen uitkomen.
18. K o m m e n t a re n. Over den brief aan de Romeinen is verbijsterend veel geschreven. Bij dien stroom, die eeuwen lang vloeide (want
altijd heeft men het gewicht van dezen brief gevoeld), voelt een verklaarder zich angstig klein. Iets nieuws valt hier nauwelijks meer te
zeggen. Aan volledigheid valt niet te denken. Hier moeten we ons
beperken . tot de voornaamste verkla ingen van de laatste veertig jaren
en dan nog tot die, welke aan den brief in zijn geheel werden gewijd.
Het valt sommigen moeilijk de nieuwste litteratuur te kennen. De
oudere wordt overal, bijna al te omvangrijk, meegedeeld. Ook hier
gebruiken we dezelfde teekens, die bl. 20 bij de litteratuur over
Paulus werden gebezigd.
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TEKST. t)
1 1 Aanhef, vs. 1-7 — Paulus, een slaaf van Christus Jezus, ge-

2 roepen tot apostel, afgezonderd om te verkondigen het evangelie Gods,
3 dat Hij te voren bij monde van de profeten in heilige schriften be4 loofd had aangaande zijn Zoon, naar het vleesch uit Davids zaad, naar
zijn geest van heiligheid uit de doodenopstanding Gods Zoon in kracht
5 gebleken : Jezus Christus onzen Heer, door wien we genade en apostelschap ontvingen om geloofsgehoorzaamheid voor zijn naam te bewerken.
6 onder al de heidenen, waartoe ook gij behoort, maar dan als geroe7 penen van Jezus Christus. Aan alle geliefden Gods en geroepen
heiligen te Rome : genade zij uw deel en vrede van God, onzen Vader,
en den Heere Jezus Christus !
8
Paulus en Rome, vs. 8-15. — Allereerst dank ik mijn God door
Jezus Christus wegens u allen, omdat van uw geloof in de heele
9 wereld wordt gesproken. Want God is mijn getuige, wien ik met mijn
geest in de evangelieprediking van zijn Zoon dien, hoe onophoudelijk ik te allen tijde bij mijn gebeden aan u denk en vraag, of mij
eindelijk door den wil Gods nog eens de weg gebaand mag worden,
11 om bij u te komen. Want ik verlang u te zien, om u eenige geeste12 lijke gave te kunnen meedeelen tot uw versterking, of liever: onder
is u mede opgewekt te mogen worden door het wederzijdsch geloof,
zoowel van u als van mij. Maar ik wil u niet verzwijgen, broeders,
dat ik reeds dikwijls het voornemen opvatte, bij u te komen — waarin
ik tot nog toe verhinderd werd —, om ook onder u evenals onder
de andere heidenen een oogst binnen te halen.
14 Ten aanzien van Grieken evenzeer als van niet-Grieken, van wijzen
ts als van onverstandigen heb ik een verplichting; vandaar mijn verlangen ook u te Rome eens het evangelie te mogen brengen.
16
Kern van den brief, vs. 16-17. — Want ik behoef mij het evangelie niet te schamen, want het is Godsreddende kracht voor ieder,
17 die gelooft, allereerst voor den Jood, gelijk ook voor den Griek. Want
gerechtigheid Gods wordt er in geopenbaard uit geloof tot geloof,
gelijk geschreven staat, dat de rechtvaardige uit geloof zal leven.
18 De heiden zonder evangelie, vs. 18 - 32. — Want anders openbaart
zich van den hemel Gods toorn over alle ongodsdienstigheid en
1)

Hiervoor werd een dankbaar, doch zelfstandig gebruik gemaakt van de Bv.
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ongerechtigheid van menschen, die de waarheid Gods in ongerechtigheid bezitten, omreden dat hetgeen van God gekend kan worden, in
20 hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Immers het
onzichtbare van Hem, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, kan sinds
de schepping der wereld zeer goed worden gezien aan wat Hij gemaakt
21 heeft, als ze hun verstand maar gebruiken, zoodat ze niet te verontschuldigen zijn, en wel hierom, dat ze, hoewel ze van God wisten,
Hem niet als God verheerlijkt of gedankt hebben, want hun overleggingen zijn op niets uitgeloopen en het is in hun onverstandig hart
22 duister geworden. In den waan, wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden
23 en hebben voor de majesteit van den onvergankelijken God zich iets
in handen laten geven, dat gelijkt op het beeld van een vergankelijk
mensch, van vogels, viervoeters en van kruipend gedierte.
Dit is de reden, dat God hen te midden van de lusten hunner
24
harten heeft overgegeven aan een onreinheid, waardoor het lichaam
25 onder hen onteerd wordt. Ze hadden dan ook de waarheid Gods
vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven
den Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid ! Amen.
Daarom is het, dat God hen heeft overgegeven aan schandelijke
26
hartstochten : hun vrouwen hebben den natuurlijken omgang vervan27 gen door een tegennatuurlijken, evenzoo is ook bij de mannen, zat
van den natuurlijken omgang met de vrouw, een onderlinge wellust
ontvlamd, zoodat ze als mannen met mannen de ontucht pleegden,
waardoor ze het welverdiende loon voor hun afdwaling thuis kregen.
28 Kortom, zooals ze zich niet verwaardigden God in erkentenis te
houden, heeft God hen overgegeven aan hun waardeloos verstand,
29 om te doen wat niet betaamt, die lieden, vervuld van allerlei ongerechtigheid, boosheid, inhaligheid en slechtheid; vol nijd, moordzucht,
30 twist, list en doortraptheid ; oorblazers, lasteraars, Godvergetenen,
verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, uitdenkers van nieuwe on31 deugden, die hun ouders weerstreven, lieden zonder verstand of
32 bestendigheid, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoe goed ze
ook de ordonnantie Gods kennen, dat wie aan zulk bedrijf doen, den
dood verdiend hebben, doen ze het niet alleen zelf, maar schenken
ook nog hun bijval aan andere bedrijvers daarvan.
2 1 De lood zonder evangelie, vs. 1-11. — Maar dan zijt ook gij, o
mensch, die oordeelt, wie ge ook zijt, evenmin te verontschuldigen!
Want terwijl ge een ander oordeelt, veroordeelt gij u zelf, want gij,
2 die oordeelt, bedrijft hetzelfde. En we weten : het oordeel Gods gaat
s onpartijdig over de daders van zulk bedrijf. Meent ge dan nog, o
mensch, die oordeelt over hen, die zulk bedrijf plegen, en die het
4 zelf juist doet, dat ge wel het oordeel Gods ontgaan zult? Of miskent ge den rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en
19
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lankmoedigheid, daar ge niet beseft, dat als God goedertieren is, u
s dit tot boetvaardigheid moet brengen? Maar dan laat ge, weerbarstig
en onboetvaardig van hart als ge zijt, den toorn oploopen tegen den
6 dag van toorn en openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die
7 ieder zal vergelden naar zijn werken : hun, die, volhardend in het
goeddoen, heerlijkheid, eer en het onvergankelijke zoeken, eeuwig
8 leven, maar hun, die zich zelf zoeken, die de waarheid niet, doch de
9 ongerechtigheid wel gehoorzaam zijn, toorn en gramschap. Druk en
benauwdheid van ziel voor een ieder, die het kwade volvoert, allerio eerst voor den Jood gelijk ook voor den Griek; maar heerlijkheid,
eer en vrede voor ieder, die het goede werkt, allereerst voor den
11 Jood gelijk ook voor den Griek. Want aanzien des persoons is er bij
God niet.
12 De wet baat den lood niet, vs. 12-24. — Want allen, die zonder
wet zondigden, zonder wet zullen ze ook verloren gaan; en allen die
onder de wet zondigden, op grond van de wet zullen ze geoordeeld
13 worden; want niet maar de hoorders van de wet zijn rechtvaardig
14 bij God, doch de daders daarvan zullen gerechtvaardigd worden. Want
telkens wanneer heidenen, die geen wet hebben, van natuur doen wat
de wet gebiedt, zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot een wet;
15 immers zij toonen, dat het werk der wet hun in het hart staat geschreven, daar hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkaar
16 onderling aanklagen of ook verontschuldigen, tegen den dag, dat God
wat de menschen verborgen houden doet oordeelen volgens mijn
evangelie door Jezus Christus.
17 Indien gij nu den naam Jood draagt, u verlaat op de wet, u be18 roemt op God, zijn wil kent, weet te onderscheiden, waarop het aan19 komt, daar ge wetsonderricht geniet, u inbeeldt, dat ge zijt een leidsman
20 van blinden, een licht voor wie in duister zijn, een opvoeder van
onverstandigen en een leermeester van onmondigen, daar ge in de
21 wet de belichaming van de kennis en van de waarheid bezit - wel
zoo, gij die een ander onderwijst, doet ge het uzelf niet? Die predikt,
22 dat men niet stelen mag, doet ge het zelf ? Die overspel verbiedt,
doet ge het zelf? Die van de afgoden gruwt, berooft ge hun tempels
23 Die u op de wet beroemt, komt ge Gods eer te na door haar te
24 overtreden? Want Gods naam wordt door uw toedoen gelasterd
onder de heidenen, gelijk dat geschreven staat.
25 De besnijdenis baat den Jood ook niet, vs. 25-29. — Want besneden
te zijn heeft slechts nut, indien ge de wet naleeft, maar zijt ge een
26 wetsovertreder. dan is uw besnijdenis van nul en geene waarde. Ingeval de onbesnedene de bepalingen der wet in acht neemt, zal dan
27 ook niet zijn onbesnedenheid voor besnijdenis gelden? Dan zal de
feitelijk onbesnedene door zijn vervulling van de wet u oordeelen,
?
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die ondanks letter en besnijdenis een overtreder zijt. Want Jood is
men niet bloot voor het oog en besnijdenis is maar niet iets uiterlijks
29 aan het vleesch, maar die is Jood, die het in het verborgen is, en
dat is besnijdenis, die van het hart, naar den Geest, niet naar de
letter. Hierbij komt de lof niet van menschen, doch van God.
31
Een Joodsch voorrecht en Gods trouw, vs. 1-8.
Wat heeft een
2 Jood dan nog vóór of wat baat het dan, besneden te zijn? Alleszins
3 veel. Want vooreerst zijn hun Gods uitspraken toevertrouwd. Wat
doet heter toe, dat sommigen ontrouw geworden zijn? Hun ontrouw
4 zal toch niet Gods trouw te niet kunnen doen? Stellig niet! Doch
hieruit moet blijken, dat God waarachtig en ieder mensch leugenachtig is, gelijk geschreven staat: opdat Gij gerechtvaardigd wordt
in uw woorden en het wint, als Gij een rechtszaak hebt.
5 Maar indien ons onrecht Gods recht staaft, wat zullen we dan
zeggen? Is God, die zijn toorn doet voelen, soms — ik spreek mensche6 lijkenwijze — onrechtvaardig? Stellig niet ! Hoe zal God anders de
7 wereld kunnen oordeelen? Maar indien door middel van mijn leugen
Gods waarachtigheid des te meer tot zijn heerlijkheid uitblonk, waarom
8 moet ook mij dan het oordeel als zondaar treffen? Wordt dan soms
de slotsom, wat sommigen ons lasterlijk toedichten : laten we het
kwade doen, opdat er het goede uit voortkome? De veroordeeling
daarvan heeft allen grond !
Algemeenheid der zonde, vs. 9-20. — Wat dan? Staan we achter
9
bij anderen? Niet in ieder opzicht. We hebben immers reeds boven
zoowel tegen Joden als Grieken de aanklacht geuit, dat ze allen onder
to de zonde zitten, gelijk geschreven staat: niemand is er rechtvaardig,
ii ook niet één, niemand, die verstandig, niemand, die een echt God12 zoeker is; allen zijn ze afgeweken, te zamen onnut geworden; er is
13 niemand, niet één, die doet wat goed is. Een open graf is hun keel, met
14 hun tong pleegden ze bedrog, addergift zit achter hun lippen; ze
15 hebben den mond vol van vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn
16 flink om bloed te vergieten, vernieling en ellende kenmerken hun
17, 18 wegen; maar een vredeweg kennen ze niet. De vreeze Gods ligt
19 buiten hun gezichtskring. Nu weten we, dat de wet bij al wat ze
zegt, spreekt tot hen, die onder de wet zijn, opdat alle mond ge20 stopt en iedereen doemwaardig voor God worde : om reden, dat uit
wetswerken geen vleesch voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want
door de wet komt er alleen zonde-bewustzijn.
21 Gerechtigheid uit het geloof, vs. 21-30. — Thans is er echter buiten
de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden met instemming
22 van de wet en de profeten, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus voor allen, die gelooven : want er is hier geen
23 onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid
28
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Gods, en kunnen naar zijn genade om niet gerechtvaardigd worden
door den vrijkoop in Christus Jezus. Hem met zijn bloed heeft God
voorgesteld als een zoenmiddel voor het geloof, om zijn rechtvaardigheid te toonen, voor zoover Hij de zonden had laten gaan, die te
26 voren gepleegd waren onder de verdraagzaamheid Gods, ik zeg : om
zijn rechtvaardigheid te toonen in den tegenwoordigen tijd, ten einde
zelf rechtvaardig te zijn, ook al rechtvaardigt Hij hem, die uit het
geloof in Jezus is.
27
Wat blijft er dan van het roemen? Het is uitgesloten. Naar welk
beginsel? Van de werken? Neen, naar het geloofsbeginsel.
28
Want we rekenen, dat men door geloof gerechtvaardigd wordt, buiten
29 de werken der wet om. Zou God dan alleen voor de Joden zijn?
30 Ook niet voor de heidenen? Zeker, ook voor de heidenen, of het moest
niet één en dezelfde God zijn, die de besnedenen rechtvaardigen zal
uit geloof en de onbesnedenen door hun geloof.
31
De vader der geloovigen, vs. 31-4 : 25. — Doen we dan geen afbreuk
aan de wet door het geloof ? Stellig niet ! We bevestigen haar juist.
4 1 Wat zullen we dan van Abraham, onzen voorvader naar het vleesch
2 zeggen, dat hij heeft verkregen? Want indien Abraham zich op grond
van werken heeft gerechtvaardigd, kan hij wel roemen, maar niet bij
3 God. Want wat zegt de schrift er van? Abraham geloofde God en
4 het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar voor hem, die het
moet hebben van werken, wordt het loon niet berekend naar genade,
s doch volgens recht. En voor hem, die het niet van werken moet
hebben, doch op Hem vertrouwt, die den goddelooze rechtvaardigt,
6 wordt zijn geloof als gerechtigheid gerekend, gelijk ook David den
mensch zalig spreekt, wien God gerechtigheid zonder werken toe7 rekent: zalig, wier wetsovertredingen vergeven en zonden bedekt
8,9 zijn ; zalig de man, wiens zonde de Heer geenszins toerekent ! Heeft
deze zaligspreking nu betrekking op de besnedenen of ook op de
onbesnedenen? We hebben het hierover: Abrahams geloof werd hem
10 gerekend tot gerechtigheid. Hoe? Besneden of onbesneden? Niet
ii besneden, doch onbesneden. En het besnijdingsteeken ontving hij
eerst als een zegel op de gerechtigheid door het geloof van vóór zijn
besnijdenis. Zoo moest hij zijn een vader van allen, die zonder besneden te zijn gelooven, opdat hun de gerechtigheid mocht worden
12 toegerekend, en tevens een vader van de besnedenen, maar dan van
hen, die niet alleen tot de besnijdenis behooren, doch ook de voetstappen des geloofs drukken, dat onze vader Abraham had, toen hij
nog niet besneden was.
13
Want de belofte, erfgenaam van een wereld te zullen zijn, kreeg
Abraham of zijn zaad niet door een wet, doch door de gerechtigheid
14 uit het geloof. Want indien slechts zij, die het van de wet moeten
24
25
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hebben, erfgenamen zijn, dan is het geloof niets en de belofte van
15 onwaarde. Want de wet brengt slechts toorn te weeg, en waar geen
wet is, daar komt ook geen overtreding voor.
16
Hiertoe moest de gerechtigheid uit het geloof zijn, om naar genade
te kunnen geschonken worden, opdat de belofte van kracht zou zijn
voor al het zaad, niet alleen voor zoover het uit de wet, maar ook
17 voor zoover het uit het geloof is van Abraham, ons aller vader, gelijk
geschreven staat : tot een vader van vele volken heb ik u gesteld =
voor het aangezicht van dien God, voor wiens aangezicht hij geloofde,
die de dooden levend maakt en wat nog niet eens bestaat een naam
18 geeft, als ware het er reeds. Hij heeft hopeloos hoopvol geloofd een
vader van vele volken te zullen worden volgens het gesprokene: zoo
i9 zal uw zaad zijn. En zonder te verflauwen, al was hij ongeveer honderd jaar oud, heeft hij in zijn geloof het aangezien, dat zijn eigen
20 lichaam afgeleefd en Sara's moederschoot verstorven was; en hij heeft
aan Gods belofte niet getwijfeld door ongeloof, maar werd in zijn
21 geloof machtig, daar hij Gode eer gaf, in de volle zekerheid, dat Hij
22 bij machte was, ook te doen, wat Hij beloofd had. Daarom werd het
hem tot gerechtigheid gerekend.
23 Er staat nu niet maar om zijnentwil geschreven, hoe het hem werd
24 toegerekend, doch ook om onzentwil, daar het ook ons zal toegerekend
worden, op Hem te vertrouwen, die Jezus onzen Heer uit de dooden
25 opwekte. Deze werd overgeleverd ten gevolge van onze zonden, opgewekt ten gevolge van onze rechtvaardiging.
De vruchten der rechtvaardiging, vs. 1-11. - Daar we cuts gerecht5
vaardigd zijn uit het geloof, laten we genieten van den vrede met
2 God door onzen Heere Jezus Christus, door wien we ook den geloofstoegang verkregen tot deze genade, waarin we vast op ons stuk
s staan, en laten we roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En
daarin niet alleen, maar ook - in de verdrukkingen, omdat we weten,
4 dat die verdrukking standvastigheid doet ontstaan en de standvastig5 beid gedegenheid en de gedegenheid hoop, een hoop, die niet beschaamd maakt, omdat de liefde Gods zich in ons hart heeft uitgestort
6 door den Heiligen Geest, ons gegeven. Want Christus is nog toen
wij zwak waren, nog te rechter tijd voor goddeloozen gestorven.
7 Want al zal niet licht iemand voor een rechtvaardige sterven, het
zou toch kunnen, dat iemand den moed had, voor zulk een goede te
a sterven. Maar God bewijst ons zijn liefde hierdoor, dat toen wij nog
9 zondaars waren, Christus voor ons stierf. Thans, door zijn bloed
gerechtvaardigd, zullen we dan ook nog veel stelliger door hem behouden
io worden van den toorn. Want zijn we eenmaal van vijanden met God
verzoend door den dood zijns Zoons, veel stelliger zullen we, nu die
ii verzoening tot stand kwam, behouden worden door zijn leven ; meer
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nog: we roemen in God door onzen Heere Jezus Christus, door wien
we thans reeds de verzoening hebben.
12 Wat Adam bedierf, wordt door Christus goedgemaakt, vs. 12-21. —
Daarom evenals door één mensch de zonde in de wereld gekomen
is en door de zonde de dood en de dood zoo tot alle menschen is
13 doorgedrongen en bijgevolg allen hebben gezondigd — want al vóór
de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toege14 rekend, als er geen wet is ! En toch heeft de dood geheerscht ook
van Adam tot Mozes over hen, die niet gezondigd hadden met een
dergelijke overtreding als Adam, het tegenbeeld van hem, die
komen zou.
is
Geheel anders dan bij den val ging het toe bij de genadegave; want
zijn door den val van den éénen de talloos velen gestorven, veel
meer is de genade Gods en dat wat geschonken wordt door de genade van den éénen mensch Jezus Christus voor de talloos velen
16 overvloedig geworden. En geheel anders dan het ging door het zondigen
van één ging het toe bij dit geschenk ; want het oordeel leidde uit
één geval tot verdoemenis, maar de genadegave van vele zonden
17 tot rechtvaardiging. Want is krachtens den val van den éénen de
dood gaan heerschen door dien éénen, veel meer zullen zij, die den
overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen,
levende heerschen door den éénen : Jezus Christus.
18
Gelijk derhalve door één val voor alle menschen verdoemenis
kwam, zoo komt ook door één herstel voor alle menschen recht19 vaardiging ten leven; want gelijk door de ongehoorzaamheid van
dien éénen mensch de talloos velen zondig kwamen te staan, zoo
zullen ook door de gehoorzaamheid van dien anderen de talloos velen
rechtvaardig komen te staan.
20
Maar de wet kwam er tusschen in om den val te verergeren, doch
waar de zonde verergerde, is de genade meer dan overvloedig geworden, zoodat gelijk de zonde regeerde in den dood, de genade
regeerde door gerechtigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus
onzen Heer.
6 1 Nieuw leven met Christus, vs. 1-14. — Wat zullen we dan zeggen?
2 Laten we bij de zonde blijven, opdat de genade nog grooter worde?
Stellig niet ! Immers, hoe zullen wij, die toch der zonde afgestorven
3 zijn, er nog in kunnen leven? Of weet ge niet, dat allen, voorzoover we gedoopt zijn in Christus Jezus, we het zijn in zijn dood? We
4 zijn dus met hem begraven door den doop ten doode, opdat, gelijk
Christus uit de dooden opgewekt werd door de heerlijkheid des
Vaders, zoo ook wij in een nieuwen staat des levens zouden wandelen.
5 Want indien we aaneengegroeid zijn met wat gelijkt op zijn dood,
6 zullen we het ook zijn met wat gelijkt op zijn opstanding; dit weten
V. VELDHUIZEN, Tekst en Uitleg, Rom. 2e druk.
5
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we immers, dat onze oude mensch meegekruisigd is, opdat het zondelichaam te gronde zou gaan, waardoor we niet langer de zonde kunnen
7, 8 dienen; want wie zóó gestorven is, die is van de zonde af. Indien
we nu gestorven zijn met Christus, dan gelooven we, dat we ook
9 met hem zullen leven, want we weten, dat Christus na zijn opwekking uit de dooden niet meer sterft : geen dood heerscht meer over
10 hem. Want wat zijn sterven betreft, dat was eens en voor goed voor
ii de zonde, en wat zijn leven betreft, dat leeft hij Gode. Zoo moet ook
gij uzelf beschouwen als dood voor de zonde, maar Gode levend in
Christus Jezus.
12
Laat dan niet langer de zonde regeeren in uw sterfelijk lichaam,
13 waardoor ge zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden
niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde,
maar stelt u in dienst van God als uit de dooden herleefden, en stelt
14 uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God, want
over u zal de zonde niet langer kunnen heerschen, want ge zijt niet
onder de wet, maar onder de genade.
Tweeërlei dienst, vs. 15-23. — Wat dan? Laten we gaan zondigen,
15
ie omdat we niet onder de wet zijn, doch onder de genade? Stellig
niet ! Weet ge niet, dat ge hem, in wiens dienst ge u stelt als slaven
ter gehoorzaamheid, ook als slaven gehoorzamen moet, hetzij dan de
zonde tot den dood, hetzij de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
i7 Maar Gode zij dank ! Ge wáárt wel zondeslaven, doch zijt van harte
gehoorzaam geworden aan den vorm van onderricht, die u werd
is overgeleverd. En vrij geworden van de zonde, zijt ge in dienst van
19 de gerechtigheid gekomen. Ik zeg het zoo op menschelijke wijze om
de zwakheid van uw vleesch. Want gelijk ge uw leden gesteld hadt
ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot die wetteloosheid, zoo moet ge nu uw leden stellen ten dienste van de ge2o rechtigheid tot heiliging. Want toen ge zondeslaven waart, waart ge
21 vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht oogsttet ge toen dan wel ?
Dingen, waaraan ge nu met schaamte terugdenkt. Want daarvan is
22 de dood het einde. Maar thans, vrij geworden van de zonde en in
dienstbaarheid van God gekomen, oogst ge uw vrucht tot heiliging
23 en eindelijk het eeuwige leven. Want de zonde betaalt met den dood,
maar God schenkt uit genade eeuwig leven in Christus Jezus onzen Heer.
7 i Vrij van de wet, vs. 1-6. — Of, broeders, weet ge niet — ik spreek
toch tot wetskenners — dat de wet niet langer heerscht over een mensch
2 dan dat hij leeft? Immers de gehuwde vrouw is bij het leven van
haar man wettig aan hem gebonden ; komt echter de man te sterven,
s dan is ze van de huwelijkswet ontslagen. Ze zal dan ook, indien ze
nog bij leven van haar man zich aan een ander geeft, een echtbreekster heeten; komt echter de man te sterven, dan gaat ze vrij

Rm 7: 3.

TEKST.

67

uit voor de wet, zoodat ze geen echtbreekster is, indien ze zich aan
een anderen man geeft. Bijgevolg zijt ook gij, mijn broeders, dood
voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom van
een ander te worden, van hem, die uit de dooden opgewekt is, opdat
5 we Gode vrucht zouden dragen. Want toen we in het vleesch waren,
werkten de zondige hartstochten, die door de wet komen, in onze
G leden, om slechts voor den dood vrucht te dragen; maar thans zijn
we van de wet ontslagen; immers we zijn gestorven, toen we in
haar macht waren, zoodat we dienstbaar zijn in den nieuwen staat
des Geestes en niet in den ouden van de letter.
7
De wet is anders niet zondig, vs. 7-12. — Wat zullen we dan
zeggen? Dat de wet zonde is? Stellig niet. Neen, ik zou in de zonde
niet eens erg gehad hebben, ware het niet door de wet; immers van
de begeerlijkheid had ik ook niet geweten, indien de wet niet ges zegd had : ge zult niet begeeren. Maar de zonde maakte misbruik van
het gebod, om in mij allerlei begeerlijkheid gaande te maken; want
9 zonder wet is de zonde iets doods. Maar ik heb eenmaal geleefd,
zonder wet; toen echter het gebod kwam, ging de zonde leven en ik
to sterven, ja, juist het gebod, dat leven moest brengen, bleek voor mij
ii doodelijk, want de zonde maakte misbruik van het gebod om mij te
12 misleiden en er door te dooden. Bijgevolg is de wet wei heilig en
ook het gebod heilig, rechtvaardig en goed,
Zielestrijd, vs. 13-25. — Is dus iets goeds mijn dood geworden?
13
Stellig niet ! Maar wel de zonde, opdat ze zonde zou blijken door
met het goede mij den dood aan te doen, en zoo de zonde boven14 mate zondig zou worden door het gebod. We weten immers, dat de
is wet geestelijk is; maar ik, van vleesch, ben verkocht aan de zonde.
Want wat ik uitricht, is me zelf niet duidelijk; want ik pleeg niet te
16 doen, wat ik wensch, maar doe juist dat, wat ik hatelijk vind. Indien
ik nu wat ik niet wensch, toch doe, dan moet ik tot eer van de wet
17 erkennen, dat ze goed is. In dit geval is het echter niet mijn werk
ia meer, doch dat van de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat
in mij, of liever in mijn vleesch, niets goeds woont. Immers het
wenschen van het goede gelukt me wel, maar het te verwezenlijken
19 niet. Want niet het door mij gewenschte goede is het, wat ik doe,
20 maar juist het niet gewenschte kwade pleeg ik te doen. Maar indien
ik doe, juist wat ik zelf niet wensch, dan is het niet meer mijn werk,
21 doch dat van de zonde, die in mij woont. Zoo vind ik dan dezen
22 regel : als ik het goede wensch te doen, gelukt me alleen het kwade;
want terwijl ik me naar den inwendigen mensch verlustig in de wet
23 Gods, zie ik een andere wet in mijn leden strijden tegen de wet van
mijn verstand en mij krijgsgevangene maken van de wet der zonde,
die in mijn leden is.
4
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Ik ellendig mensch ! Wie zal mij losrukken uit dit doodslichaam?
2s Gode zij dank, het geschiedt door Jezus Christus onzen Heer !
Derhalve ben ik aan mijzelf overgelaten met het verstand wel
dienstbaar aan de wet Gods, maar met het vleesch aan de wet der
zonde.
Vrij van het vleesch door den Geest, vs. 1-17. — Thans bestaat
81
2 er dus geen verdoemenis meer voor hen, die in Christus Jezus zijn.
Want de wet van den Geest des levens heeft u in Christus Jezus
3 bevrijd van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet, zwak
als ze was door het vleesch, niet vermocht — God heeft door zijn
eigen Zoon te zenden in een vleesch gelijk dat der zonde, en dat
4 juist om de zonde, de zonde in het vleesch verdoemd, opdat de
eisch der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vleesch,
5 doch naar den Geest wandelen. Want die naar het vleesch uitgaan,
zijn het met het vleesch eens, en die naar den Geest uitgaan, zijn
6 het met den Geest eens. Want de eensgezindheid met het vleesch is
7 sterven en de eensgezindheid met den Geest is leven en vrede. En
wel hierom, dat de eensgezindheid met het vleesch vijandschap is
tegen God, want ze onderwerpt zich niet aan Gods wet, trouwens
8 ze kan dat ook niet doen ; en die in het vleesch opgaan kunnen Gode
niet welgevallig zijn.
9
Gij echter gaat niet op in het vleesch, doch in den Geest, of het
moest zijn dat de Geest Gods niet in u woonde. En wie den Geest
10 van Christus mist, behoort hem niet toe. Is Christus echter in u, dan
moge het lichaam dood zijn vanwege de zonde, de geest is louter
ii leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die
Jezus uit de dooden opwekte, in u woont, dan zal Hij, die Christus
Jezus uit de dooden opwekte, ook uw sterfelijke lichamen doen herleven door zijn Geest, die in u woont.
12 Broeders, we zijn dus niets aan het vleesch verplicht om daarnaar
13 te leven. Want indien ge dat doet, moet ge sterven. Maar doodt ge
14 door den Geest het drijven van het lichaam, dan zult ge leven. Want
15 wie zich door den Geest Gods laten leiden, die zijn allen zonen Gods.
Want ge hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw
te gaan vreezen, doch den Geest van het zoonschap, in welken wij
16 roepen : Abba, Vader ! Die Geest getuigt zelf met onzen geest, dat
17 we zijn kinderen Gods. Kinderen — maar dan ook erfgenamen, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus, althans indien we
deelen in zijn lijden, om het ook te doen in zijn verheerlijking.
18 De hoop der kinderen Gods, vs. 18-30. — Want mijns inziens is
het lijden van den tegenwoordigen tijd in de verste verte niet te
19 vergelijken met de heerlijkheid, die als.ons deel zal openbaar worden.
Want op het openbaar worden van de zonen Gods wacht de schep24
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zo ping met reikhalzend verlangen. Want ze is aan de ijdelheid onderworpen, niet met haar wil, doch door de schuld van hem, die haar
21 daaraan onderworpen maakte; en toch kan ze hopen, omreden dat
ook zij, die schepping, van de slavernij der vergankelijkheid vrij zal
22 komen bij de heerlijke bevrijding der kinderen Gods. We weten immers,
dat de gansche schepping een en al zuchten en één groot wee is tot
23 op dit oogenblik toe. En zij niet alleen, maar ook wij zelf, nog wel
in bezit van de eerstelingsgave, den Geest, zuchten bij onszelf van
24 het wachten op het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want
voor deze hope werden we behouden. En hoop, die met zien gepaard
25 gaat, is er geen, want hoe kan iemand hopen op wat hij reeds ziet?
Maar hopen we op wat we niet zien kunnen, dan wachten we er
standvastig op.
26
En eveneens steunt ook de Geest onze zwakheid, want weten we
niet recht, wat we moeten bidden, de Geest doet zelf het woord
27 voor ons met onuitsprekelijk zuchten. En IN, die de harten doorzoekt ,
weet de bedoeling des Geestes, want naar Gods wil doet hij het
woord voor heiligen.
28 We weten intusschen, dat alles ten goede medewerkt voor hen, die
29 God liefhebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij
te voren heeft gekend, heeft Hij ook te voren bestemd aan het beeld
zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij als eerstgeborene onder
30 vele broeders zijn zou ; en die Hij daartoe te voren heeft bestemd,
dezen heeft Hij ook geroepen, en die Hij heeft geroepen, dezen heeft
Hij ook gerechtvaardigd, en die Hij heeft gerechtvaardigd, dezen heeft
Hij ook verheerlijkt.
31
Geloofsverzekerdheid, vs. 31-39. — Wat zullen we dan nog zeggen ?
32 Is God voor ons, wie kan ons tegen zijn? Die zelf zijn eigen Zoon
niet gespaard, doch voor ons allen overgegeven heeft, hoe zou Hij
33 ons met hem ook niet alles uit genade schenken? Wie zal wat kunnen
inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaar34 digt. Wie zal kunnen verdoemen? Christus is de gestorvene, meer
nog, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook het woord
35 voor ons doet. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Druk of benauwdheid, vervolging of honger, naaktheid of gevaar, of
36 zwaard? Gelijk geschreven staat: om uwentwil doodt men onder ons
37 geheel den dag, we zijn in tel als nietig slachtvee. Neen, ondanks
dit alles zijn we glansrijk in de meerderheid door hem, die ons heeft
a8 liefgehad. Want ik ben er van verzekerd, dat dood noch leven, engelen
39 noch aartsengelen, heden noch toekomst, geen krachten in hoogte of
diepte, noch wat ook ter wereld ons zal kunnen scheiden van de
liefde Gods in Christus Jezus onzen Heer.
g 1 Paulus' verdriet over Israel, vs. 1-5. — Het is waarheid in Christus,

.
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ik lieg het niet, mijn geweten kan er mee van getuigen in den Heiligen
Geest: ik heb een groot verdriet en een voortdurend hartzeer. Want
ik zou zelf wel kunnen wenschen, ver weggebannen te zijn van
4 Christus voor mijn broeders, mijn bloed-eigen stamverwanten; het zijn
toch Israelieten, in bezit van de erkenning als zonen, van de heerlijks heid, van de testamenten, de wetgeving, den eeredienst en de beloften;
ze hebben recht op de vaderen en uit hen is naar het vleesch de
Christus afkomstig, die is boven alles, God, te prijzen in eeuwigheid !
Amen.
6
Israels val niet in strijd met Gods beloften, vs. 6-13. — Maar
daarom is het woord van God niet ter aarde gevallen. Want Israel
7 wil maar niet zeggen: al wat uit Israel voortgesproten is; ook zijn
ze nog allen geen kinderen, omdat ze nakroost van Abraham zijn,
8 maar : „wat uit Izak voortkomt, zal zaad van u heeten." Dit wil zeggen :
de kinderen naar het vleesch zijn daarom nog geen kinderen Gods,
maar de kinderen, die de belofte geldt, mogen voor nakroost gem houden worden. Want een woord van belofte is het: omstreeks dezen
10 tijd zal ik komen en zal Sara een zoon hebben. Maar hier niet alleen,
ii doch ook bij Rebekka, bevrucht van één persoon, onzen vader Izak.
Want toen de tweeling nog niet eens geboren was noch goed of
kwaad uitgericht had, werd — om het verkiezingsplan te doen door12 gaan, niet afhankelijk van werken, doch alleen van zijn roeping —
13 tot haar gezegd: de oudste zal onder den jongste staan, gelijk
geschreven is: Jakob heb ik liefgehad en Ezau gehaat.
14 Niet in strijd met Gods rechtvaardigheid, vs. 14-29. — Wat dan
ls te zeggen? Kan er onrechtvaardigheid bij God zijn? Stellig niet !
Want Hij zegt tot Mozes : over wien Ik mij ontferm, zal Ik mij ont16 fermen, en over wien Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn. Het
ligt dus niet aan iemands wenschen of aan iemands loopen, doch aan
17 de ontferming Gods. Zoo zegt de schrift tot Farao : hiertoe heb ik u
doen optreden, om in u mijn kracht te toonen tot verbreiding van
18 mijn naam op de geheele aarde. Hij ontfermt zich dus over wien Hij
wil en verhardt wien Hij wil.
Ge zult me nu tegemoet voeren: Wat heeft Hij nog aan te merken?
19
20 Immers wie kan tegen zijn raadsbesluit op? Maar mensch, wie
zijt gij, om het tegen God op te nemen? Zal het kneedsel tot zijn
21 boetseerder zeggen: wat hebt ge daar van me gemaakt? Of heeft de
pottenbakker geen vrije beschikking over het leem om uit eenzelfden
klomp het eene voorwerp voor sierlijk, het andere voor onooglijk
22 gebruik te maken? En als God nu eens, ondanks zijn wil bm zijn
toorn te toonen en zijn kracht bekend te maken, met groote lankmoedigheid verdragen heeft de voorwerpen des toorns, die voor het
23 verderf klaar lagen, juist om den rijkdom zijner heerlijkheid bekend
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te maken, over de voorwerpen zijner ontferming, die Hij tot heerlijkheid voorbereid heeft? Dit zijn wij, die hij niet alleen uit de Joden,
25 maar ook uit de heidenen heeft geroepen, gelijk Hij ook bij Hozéa
zegt : ik zal Niet-mijn-volk noemen Mijn-volk en de Niet-geliefde
26 Geliefde. En het zal geschieden ter plaatse, waar tot hen gezegd was :
gij zijt Niet-mijn-volk, daar zullen ze heeten : zonen des levenden
27 Gods. En Jezája roept uit over Israel : al ware het getal der zonen
28 Israels als het zand der zee, slechts het overschot zal worden behouden,
want wat Hij gesproken heeft, zal de Heer op aarde doen en dat
29 vervullen in het kort. En gelijk Jezája te voren gezegd had : Indien
de Heere Zébaoth ons geen zaad overgelaten had, als Sódom waren
we geworden en Gomórrha gelijk gemaakt.
Israels eigen schuld, vs. 30. — 10:3. — Wat dan te zeggen? Dit:
30
heidenen, die niet eens op gerechtigheid uit waren, hebben gerechtig31 heid behaald en wel de geloofsgerechtigheid; maar Israel heeft, hoewel het op een wet tot gerechtigheid uit was, niet eens die wet
32 kunnen inhalen. Waarom niet? Omdat het niet uit geloof geschiedde,
33 maar alsof werken het moesten doen; en ze zijn tegen den steen des
aanstoots gestooten, gelijk geschreven staat : zie ik leg in Sion een
steen des aanstoots en een rots der ergernis neer, maar wie er op
vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
10 i Broeders, mijn hartewensch en smeeken tot God gaan uit naar hun
24

2

behoudenis. Want ik kan van hen getuigen, dat ze ijver voor God

hebben, maar zonder doorzicht. Want uit onbekendheid met de gerechtigheid Gods en door hun streven om er een van eigen maaksel
in de schaal te leggen, hebben ze zich aan de gerechtigheid Gods
niet gestoord.
Niel Gods schuld, vs. 4-15. — Want Christus is het einde van de
4
5 wet, tot gerechtigheid voor ieder, die gelooft. Want terwijl Mozes
schrijft: de mensch, die de gerechtigheid naar de wet gedaan heeft,
6 zal daardoor leven, spreekt de geloofsgerechtigheid aldus : zeg nu niet
in uw hart : wie zal naar den hemel opklimmen ? Namelijk om Christus
7 daar vandaan te doen afdalen. Of wie zal in den afgrond neerdalen?
a Namelijk om Christus van de dooden te doen opkomen. Maar wat
bedoelt ze dan wel? Bij u is het woord, in uw mond en in uw hart,
9 namelijk het woord des geloofs, dat we prediken: indien ge slechts
met uw mond Jezus als Heer belijdt en met uw hart gelooft, dat God
10 hem uit de dooden heeft opgewekt, zult ge behouden worden ; want
met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met den mond belijdt
ii men ter behoudenis. Want de schrift zegt : niemand, die op hem ver12 trouwt, zal beschaamd uitkomen. Want onderscheid tusschen Jood en
Griek is er niet, immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk ge13 noeg voor allen, die hem aanroepen ; want al wie maar den naam
3
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des Heeren aanroept, zal behouden worden. Hoe kunnen ze dan aanroepen, of ze moeten eerst tot het geloof in hem gekomen zijn? Hoe
gelooven, waar ze niet eerst hoorden? Hoe hooren, of er moet eerst
1s een prediker zijn? En hoe zal men prediken, of men moet eerst gezonden worden? Zooals geschreven staat: hoe liefelijk zijn de voeten
der brengers van goede tijding.
16
Israel grootendeels onwillig, vs. 16-21. — Maar niet allen hebben
ze aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jezája zegt : Heer, wie
17 heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Het geloof is dus door het
18 hooren en het hooren doordat Christus spreekt. Maar, zoo vraag ik:
hebben ze het dan niet gehoord? Zeker wel ! Over heel de aarde is
19 hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden. Maar,
zoo vraag ik : heeft Israel het dan niet verstaan ? Mozes vooreerst
zegt: ik zal u naijverig maken op wat geen volk is, toornig op een
20 onverstandig volk. En Jezája durft zelfs te zeggen : ik heb mij laten
vinden door wie mij niet zochten, ik ben openbaar geworden aan wie
21 naar mij niet vroegen. Maar van Israel zegt hij : den geheelen dag
hield ik de handen uitgestoken naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
11 1 Israel slechts ten deele verworpen, vs. 1-10. — Zoo vraag ik dan :
God heeft toch niet zijn volk ve irstooten? Stellig niet! Zelf ben ik
immers een Israeliet uit het zaad van Abraham, van den stam Ben2 jamin. God heeft zijn volk, dat Hij te voren gekend heeft, niet verstooten. Of weet ge niet, wat de schrift zegf in de geschiedenis van
3 Ella, als deze bij God tegen Israel optreedt? Heer, men heeft Uw
profeten gedood, uw altaren verwoest ik ben alleen nog over en
4 men staat mij naar het leven. Welnu, wat zegt de Godsspraak tot
hem ? Ik heb mij nog overgelaten zeven duizend van die mannen,
s die geen knie voor een Baal hebben gebogen. Evenzoo is er
dus ook in den tegenwoordigen tijd nog wel wat over naar de ver6 kiezing der genade. Maar is het door genade, dan ook geen sprake
7 meer van werken, anders houdt de genade op genade te zijn. Wat
volgt daaruit? Waarom het Israel te doen is, dat heeft het niet erlangd,
8 maar de uitverkorenen wel, en de overigen werden verhard, gelijk
geschreven staat: God gaf hun een geestvan diepen slaap, oogen om
9 niet te zien en oo rren om niet te hooren tot op den dag van heden.
En David zegt: hun tafel worde tot een strik en jachtnet, hun tot
10 aanstoot en vergelding. Laten hun oogen verduisterd worden om niet
te kunnen zien en verkrom hun rug voor goed.
u Israels verwerping niet zonder uitzicht, vs. 11-24. — Zoo vraag ik
dan: hun struikeling moet toch niet op hun volslagen val uitloopen?
Stellig niet. Maar door hun struikeling is de behoudenis den volken
12 ten deel gevallen, teneinde hun naijver gaande te maken. Beteekent
14
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nu hun struikeling rijkdom voor de wereld en reeds hun gedund getal rijkdom voor de volken, hoeveel te meer hun volle gelederen.
13 U, heidenen, moet ik het eerlijk zeggen : ook als heiden-apostel
14 maak ik persoonlijk van mijn ambt wat er van te maken is, om toch
tsaar den naijver van mijn bloedverwanten op te wekken en eenigen
15 uit hen te behouden. Want beteekent hun verwerping reeds verzoening
voor de wereld, wat anders zal hun herstel zijn dan leven uit de
16 dooden: Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel
heilig, dan ook de takken !
17
Indien echter een deel der takken weggebroken is en gij als wildeling
door enting er tusschen zijt geplaatst en van den saprijken olijfre wortel uw aandeel gekregen hebt, roem dan niet tegen de takken !
Doet ge dit wel: niet gij draagt den wortel, doch de wortel u. Ge
zult dan zeggen : er zijn takken weggebroken, opdat ik in de plaats
19 daarvan geënt zou worden. Het is waar: zij zijn ter wille van hun
ongeloof weggebroken, maar gij staat alleen vast terwille van het
20 geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees liever ! Want indien God
21 de gewone takken niet heeft ontzien, Hij zal het u evenmin doen.
22 Merk dan op zoowel gestrengheid als goedertierenheid bij God : gestrengheid over de gevallenen, maar goedertierenheid Gods over u,
mits ge bij die goedertierenheid blijft : anders zult ook gij weggehakt
23 worden. Maar ook zij zullen, zoo ze niet bij hun ongeloof volharden,
weer als entrijzen hun plaats innemen : God toch is wel bij machte,
24 hen daar weer aan te brengen. Want indien gij, van den gewonen
wildeling gesneden, tegen uw natuur in op den tammen olijf geënt
hebt kunnen worden, hoeveel eerder zullen dezen, die van dezelfde
natuur zijn, op hun eigen olijfboom kunnen geënt worden !
Gods doel: bekeering der heidenen en Israels.behoud, vs. 25-36. —
25 Want, broeders, om u van eigenwijsheid te vrijwaren, wil ik u niet
van dit geheimenis onkundig laten, dat er tot op zekere hoogte voor
zóólang een verharding over Israel is gekomen, totdat het volle getal
26 der heidenen binnen gaat. Dan eerst zal Israel als geheel behouden
worden, gelijk geschreven staat : de verlosser zal komen uit Sion,
27 afwenden zal hij de goddeloosheden van Jakob. En dit is mijn be28 schikking over hen, wanneer ik hun zonden wegneem. Zijn ze voor
het evangelie vijanden om uwentwil, voor de verkiezing zijn ze ge29 liefden om der vaderen wil. Want onberouwelijk zijn de genadegaven
30 en de roeping Gods. Want evenals gij eenmaal aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden, door hun ongehoor31 zaamheid, zoo zijn zij van hun kant nu ongehoorzaam geworden om
de u betoonde ontferming, teneinde nu ook op hun beurt ontferming
32 te vinden. Want God heeft beide partijen onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over beiden te kunnen ontfermen.
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diepte van rijkdom der wijsheid en kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen !
Want wie heeft het verstand des Heeren gekend? Of wie is Hem tot
35 raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, waarvoor hij
36 terug te ontvangen heeft? Want uit, door en tot Hem is alles: Hem
zij de heerlijkheid in eeuwigheid ! Amen.
12 1 Heilige lichamen, vs. 1-8. — Bij de barmhartigheid Gods vermaan
ik u dan, broeders, uw lichaam te stellen tot een levend, heilig en
2 Gode welgevallig offer. Dit is uw eeredienst van redelijke schepselen.
En gelijkt niet op deze eeuw, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ge weet te onderscheiden, wat de
wil Gods is, het goede, welgevallige en volkomene.
3
Want op grond van de genade, mij geschonken, zeg ik tot ieder
uwer, de zinnen niet op het onzinnig hooge te zetten, maar uw zinnen
te brengen tot bezinning, ieder naar mate van -het geloof, dat God
4 hem in het bijzonder toebedeeld heeft. Want gelijk we aan één
lichaam veel leden hebben en de leden toch niet alle dezelfde taak
5 verrichten, zoo zijn we met ons allen één lichaam in Christus, maar
6 toch ieder afzonderlijk medeleden over en weer. En we hebben verschillende gaven naar de genade, die ons gegeven is : als men pro7 feteert naar gelang van het geloof; als men dient in het dienen; als
a men onderwijst in het onderwijzen; als men vermaant in het vermanen ; als men uitdeelt, in milden eenvoud ; als men vooraan staat,
in ijver; als men zich ontfermt, in blijmoedigheid.
9
Opwekking tot liefde, vs. 9-21. — Laat de liefde echt zijn. Hebt
10 een afkeer van het kwade, weest verknocht aan het goede. Weest door
11 uw broederliefde hartelijk voor elkaar, voorkomend bij eerbetoon,
12 onverdroten in ijver, vurig van geest, in dienst van den Heer; weest
13 blijde in de hoop, geduldig in druk, vasthoudend in het gebed,
deelend in de nooden der heiligen, u toeleggend op de gastvrijheid.
14. 15 Zegent uw vervolgers. Zegent wel, doch vervloekt niet. Weest blijde
16 met de blijden en weent met de weenenden. Weest één van zin
jegens elkander, niet hooghartig gezind maar laat u in met het
17 onaanzienlijke. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met
18 kwaad. Hebt het goede voor met alle menschen. Houdt zoo mogelijk,
19 wat u betreft, vrede met alle menschen. Wreekt u niet, geliefden,
maar laat den toorn zijn loop hebben, want er staat geschreven :
20 aan Mij komt de wraak toe. Ik zal vergelden, zegt de Heer. Ja,
indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten, indien hij dorst
heeft, geef hem te drinken, want zoodoende zult ge heete kolen op
21 zijn hoofd hoopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, doch
overwint het zelf door het goede.
De overheid, vs. 1-7. — Iedereen zij de machten, die boven hem
13 t
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staan, onderworpen. Want er bestaat geen macht dan door God, en
als ze bestaan, is hun plaats door God bepaald. Wie zich dus tegen die
3 macht verzet, wederstaat Gods instelling. En wie dit doen, zullen hun
vonnis krijgen. Want de overheid is niet vreeselijk voor het goede werk,
doch voor het kwade. Maar wilt ge van vrees voor die macht gevrijd waard zijn, doe het goede, en ge zult lof van haar oogsten. Want ze
dient God en dit komt u ten goede. Maar indien ge kwaad doet, moet
ge vreezen, want ze draagt het zwaard niet voor niets, want ze dient
S God als een wreekster om den misdadiger te straffen. Daarom is het
noodig, zich aan haar te onderwerpen, niet enkel om de straf, maar
6 ook om het geweten. Want om deze reden betaalt ge ook belastingen,
7 want menschen, die God dienen, zijn juist op dit punt nimmer
nalatig. Betaalt iedèr het zijne, belasting aan wie belasting, tol aan
wie tol, vrees aan wie vrees, eer aan wie eer te vorderen heeft.
8 De hoofdsom der wet. De groote dag nadert, vs. 8-14. — Blijft
niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie den
9 ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want het verbod : ge zult niet
echtbreken, ge zult niet dooden, ge zíilt niet stelen en welk ander
gebod er moge zijn, wordt samengevat in dit woord : ge zult uw
naaste liefhebben als u zelf. Die liefde doet den naaste geen kwaad.
10 De volle inhoud van de wet is dus : de liefde.
11 Ge weet toch wel, dat het hoog tijd voor u is, eindelijk uit den
slaap te ontwaken. Want nu is de behoudenis ons dichterbij dan
12 toen we pas tot geloof kwamen. De nacht is ver heen en de dag
nabij. Laten we dan het nachtwerk ter zijde leggen en ons aangorden
13 met de wapenen des lichts. Laten we als op klaarlichten dag welvoeglijk wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust
14 en ongebondenheid, niet in twist en nijd, maar doet de Heere Jezus
aan en maakt geen voorzorgen voor het vleesch, waaruit maar begeerten ontstaan.
14 1 Onderlinge verdraagzaamheid, vs. 1-12. — Trekt u aan den zwakke
2 in het geloof, maar niet om zijn gevoelens te bedillen. De een heeft
de vrijmoedigheid om alles te eten, maar de zwakke eet plantenkost.
3 Wie eet, minachte hem niet, die het niet doet, en wie niet eet, oordeele
hem niet, die het wel doet, want God heeft zich zijner aangetrokken.
4 Wie zijt gij om eens anders huisslaaf te bedillen? Zijn meer of
minder vaststaan gaat uitsluitend zijn heer aan. Maar hij zal wel vast
5 komen te staan, want zijn heer is bij machte dit te bewerken. Deze
stelt den eenen dag boven den anderen, gene stelt ze alle gelijk.
6 leder moet in zijn eigen bewustzijn ten volle overtuigd zijn. Wie
aan een dag gehecht is, is het om den Heer, en wie eet, doet het
om den Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, laat het na om
den Heer en dankt God ook.
2
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Want niemand onzer leeft voor zich alleen en niemand sterft voor
zich alleen, want zoo we leven, het is voor den Heer, en zoo we
sterven, het is ook voor den Heer. Hetzij we dan leven, hetzij we
9 sterven, we zijn des Heeren. Want hiertoe is Christus gestorven en
herleefd: om zoowel over dooden als levenden te heerschen.
10
Maar wat oordeelt gij uw broeder? Of ook wat minacht gij uw
broeder? We zullen immers allen komen te staan voor den rechterstoel van God. Want er staat geschreven: zoo waar ik leef, spreekt
de Heer: voor Mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God
12 belijden. Ieder onzer voor zich zal dus aan God rekenschap hebben
te geven.
13
Geen aanstoot! vs. 13-23. - Laten we dan niet langer elkander
oordeelen, maar dit gaan oordeelen: we moeten onzen broeder geen
14 aanstoot of ergernis geven. Ik weet en ben er van overtuigd in den
Heer, dat niets op zich zelf onrein is. Maar voor hem, die iets voor
15 onrein houdt, is het dit wel. Want indien uw broeder door eetwaar
moet gegriefd worden, wandelt ge niet meer naar den eisch der liefde.
Breng niet door wat ge eet iemand, voor wien Christus stierf, in
16 zielsgevaar.Laat men aan uw voorrecht geen kwaad kunnen nageven!
17 Want het koninkrijk Gods is iets anders dan eten en drinken, het is
veeleer rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in den Heiligen Geest.
18 Want wie in dien Geest Christus dient, is welgevallig bij God en
19 in achting bij de menschen. Daarom is ons streven wat den vrede
20 en den onderlingen opbouw bevordert. Verniel niet het werk Gods
om wat voedsel. Alles moge rein zijn, toch is het een kwaad ding
21 voor een mensch, met gemoedsbezwaar er van te eten. Dan is het
veel beter, geen vleesch te eten of wijn te drinken of wat ook, wat
22 voor uw broeder een aanstoot is. Houd uw eigen geloof voor uzelf,
maar zoo, dat het van God gezien mag worden. Zalig, wie zich
23 niets te verwijten heeft bij hetgeen hij zich veroorlooft. Maar wie
niet zeker is van zijn zaak, is reeds veroordeeld, ingeval hij eet,
omdat het buiten het geloof om gaat. En al wat buiten het geloof
om gaa.t, is zonde.
15 1
Zwakken en sterken, vs. 1-13. - Wij, sterken, moeten de gevoelig2 heden der zwakken verdragen en niet zelfbehagelijk zijn. Ieder uwer
3 trachte zijn naaste te behagen ten goede, tot zijn opbouw. Want
ook Christus behaagde niet zichzelf, maar beantwoordde aan wat
geschreven staat: de smaadwoorden van uw smaders zijn op mij
4 neer gekomen. Immers al wat te voren
werd geschreven, was
ons ter onderrichting, opdat we door ons volhouden en door
5 de vertroosting der schriften onze hoop zouden behouden. De God
nu, die doet volhouden en die vertroost, geve u, onderling eensge6 zind te zijn naar den wil van Christus Jezus, om met eendracht uit
7
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één mond den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus te
verheerlijken.
7
Trekt u daarom elkanders lot aan, gelijk ook Christus ons gedaan
8 heeft tot heerlijkheid Gods. Ik denk namelijk hieraan: Christus is ter
wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van de besnedenen
9 geweest, om de beloften, aan de vaderen gedaan, te bevestigen, en
de heidenen zijn ter wille van zijn ontferming God gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat : daarom zal ik U belijden onder de
10 heidenen en uw naam met snarenspel" loven. En verder : verheugt u,
11 heidenen met zijn volk, en verder: looft, al gij heidenen, den Heer,
12 en laten alle volken Hem prijzen. En verder zegt Jezája: de wortel
van Isaï zal er zijn en die opstaat om over de heidenen te zegevieren.
Op hem zullen de heidenen hopen.
13
De God nu der hoop vervulle u met louter vreugde en vrede bij
uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des
heiligen Geestes.
14
Mededeelingen van persoanlyken aard, vs. 14-33. — Eigenlijk ben
ik, mijn broeders, er reeds voor mezelf van overtuigd, dat ge toch
15 al vol goedheid zijt, vervuld met al de kennis, wel bekwaam, elkander terecht te wijzen. Hier en daar heb ik echter bij wijze van herinnering ietwat vrijmoedig geschreven krachtens de mij van God
16 geschonken genade, om een dienaar van Christus Jezus bij de heidenen
17 te zijn in den gewijden dienst van het evangelie Gods, opdat de
heidenen een welgevallige offergave mogen worden, geheiligd door
18 den heiligen Geest. Zoo mag ik roemen door Christus Jezus in de
dingen Gods. Want ik zal van niets wagen te reppen dan van hetgeen
Christus door mij heeft tot stand gebracht, in het brengen van heidenen
19 tot gehoorzaamheid door woord en daad, door de kracht van teekenen
en wonderen, door de kracht des heiligen Geestes. Met dit gevolg,
dat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyrië toe het evangelie van
20 Christus tot zijn voile recht heb doen komen. Het was me een eerezaak, het evangelie te verkondigen met deze beperking: niet waar
Christus' naam reeds genoemd is, om niet bij het bouwen partij te trek21 ken van eens anders grondslagen, maar te handelen zooals geschreven
staat : zij zullen hem zien, wien niets van hem verkondigd werd, en
wie er niet van gehoord hebben, zullen het verstaan.
23
Hierdoor werd ik dan ook telkens verhinderd, bij u te komen. Maar
thans, nu mij in deze streken geen terrein ter bearbeiding meer
overblijft, terwijl ik reeds sinds tal van jaren verlangend ben bij u
24 te komen, zal het gebeuren, zoodra ik naar Spanje reis - want ik
hoop u bij gelegenheid van de doorreis met eigen oogen te zien en
door u verder voortgeholpen te worden, als ik mij eerst maar eenigerzs mate aan u verlustigd heb. — Op het oogenblik evenwel ben ik op
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reis naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen. Want Macedonië en
Acháje hebben goedgevonden een bewijs van gemeenschap te geven
27 aan de armen onder de heiligen van Jeruzalem. Goedgevonden, zeg ik,
maar ze zijn het ook aan hen verplicht, want indien de heidenen aan
hun geestelijke goederen deel gekregen hebben, behooren ze hen ook
28 te dienen met stoffelijke. Wanneer ik me dan van mijn taak gekweten
en hun deze opbrengst afgedragen heb, zal ik bij u langs naar Spanje
29 vertrekken. En ik weet, dat ik, als ik bij u kom, met een rijkelijken
zegen van Christus zal komen.
Maar, broeders, ik verzoek u bij onzen Heere Jezus Christus en bij
30
de liefde des Geestes, mij in mijn worsteling te steunen door uw
31 gebed voor mij tot God, dat ik behoed moge worden voor de weerbarstigen in Judéa en dat mijn dienstbetoon voor Jeruzalem door de
32 heiligen goedgunstig worde opgenomen, opdat ik in blijdschap met
Gods wil bij u komen en mij in u bijzijn verkwikken mag.
33 De God des vredes zij met u allen!
16 1
Aanbeveling van Fébé. Groeten, vs. 1-16. — lk beveel bij u aan
2 zuster Fébé, dienares der gemeente te Kenchréeën, dat ge haar een
ontvangst bereidt in den Heer gelijk het heiligen waardig is, en haar
bijstaat, zoo ze u in het een of ander mocht noodig hebben. Want
zelf is ze voor velen en met name voor mij, een beschermvrouw
geweest.
3
Groet Prísca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus,
4 menschen, die hun eigen hals gewaagd hebben voor mijn leven. Niet
5 alleen ik ben hen dankhaar, doch ook al de heidengemeenten. Groet
insgelijks de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefden Epénetus,
6 den eerst toegebrachte tot Christus uit Asia. Groet Maria, die zich
7 voor u veel moeite heeft gegeven. Groet Androníkus en Junias, mijn
volksgenooten en medegevangenen, mannen, bij de apostelen in aan8 zien, die reeds vóór mij in Christus zijn geweest. Groet Ampliátus,
9 mijn geliefde in den Heer. Groet Urbánus, onzen medearbeider in
10 Christus en mijn geliefden Stáchys. Groet Apélles, die in Christus
getrouw gebleken is. Groet hen, die uit den kring van Aristobiilus
11 zijn. Groet mijn volksgenoot Heródion. Groet hen uit den kring van
12 Narcissus, die in den Heer zijn. Groet Tryféna en Tryfóza, vrouwen,
die zich moeite getroosten in den Heer. Groet de geliefde Paris, een
13 vrouw, die zich veel moeite gegeven heeft in den Heer. Groet Rufus,
den in den Heer uitverkorene met zijn moeder, die er ook een voor
14 mij was. Groet Asynkritus, Flégon, Hermes, Pátrobas, Hérmas en de
15 broeders bij hen. Groet Filólogus, Néreus met zijn zuster en Olympas
16 benevens al de heiligen, die bij hen zijn. Groet elkander met den
heiligen kus. U groeten al de gemeenten van Christus.
Waarschuwing. Groeten uit Paulus' omgeving. Slot, vs. 17-27.
17
26
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Maar ik vermaan u, broeders, hen in het oog te houden, die tegen
het onderwijs in, dat ge hebt ontvangen, de oneenigheden en erge18 nissen in de hand werken. Ook moet ge hen ontwijken. Want zulke
lieden dienen in plaats van den Heere Christus hun eigen maag en
misleiden door hun zachte en zoete woorden de harten van hen, die
19 daarin geen erg hebben. Want uw gehoorzaamheid is algemeen bekend
geworden. Ik kan mij over u dus wel verblijden, maar ik wil, dat ge
niet slechts wijs in het goede, doch ook onaangetast van het kwaad
20 blijft. Dan zal de God des vredes den satan spoedig door uw voeten
vertreden doen worden.
De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u.
21
Mijn medearbeider Timótheus en mijn volksgenooten Lucius, Jason
22 en Sosípater laten u groeten. Ik Tértius, die den brief in schrift bracht,
23 groet u in den Heer. Gájus, die mij en de geheele gemeente herbergt,
24 laat u groeten. U groet Erástus, de stadsrentmeester en broeder
Quártus.
25
Hem nu, die bij machte is, u te versterken naar mijn evangelie en de
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van een geheimenis,
26 eeuwenlang verzwegen, doch nu geopenbaard en door profetische
schriften naar het bevel van den eeuwigen God onder alle heidenen
27 bekend geworden om geloofsgehoorzaamheid te bewerken, — Hem,
den alleen wijzen God, Hem zij door Jezus Christus de heerlijkheid
in alle eeuwigheid ! Amen.

UITLEG.
1

Aanhef. vs. 1-7. — De brieven in de oudheid werden doorgaans
niet onderteekend. Als men den naam van den afzender zoekt, doet
men dit niet op het einde, want .de brief begint ermede. Dit was
reeds van ouds algemeen bekend, doch thans zijn in Egypte en elders
tal van brieven op brokjes papyrus teruggevonden uit Paulus' dagen,
waardoor we ons veel beter dan vroeger kunnen voorstellen, hoe een
brief van Paulus er uitgezien moet hebben. Het eerste is dus wat in
onze brieven het laatste is : de naam van den schrijver, in Paulus'
geval die van den dikteerder, Rm 16:22. Wat Paulus vs. 1-7 tegenover
een hem persoonlijk onbekende gemeente uitvoerig dikteert met uitwerking van alle onderdeelen, kan teruggebracht worden tot de gebruikelijke korte formule : (Van) A aan B, de groeten (saluut). Saluut is
eigenlijk Latijn : salutem dicit, brengt een groet. We kunnen dus de
formule als één zin beschouwen met drie elementen; A brengt
aan B een groet. Wie A is, zeggen de verzen 1-5, wie B zijn, de
verzen 6 en 7a, den groet geeft vs. 7b. Een dergelijken aanhef vindt
men vóór in al Paulus' brieven.
Hier dient hij zich aan als Paulus, dus met den naam, die voor de
heidenwereld beter verstaanbaar is dan Saul, een slaaf van Christus
Jezus (De Sv heeft Jezus Christus). We denken niet aan het slaafsche,
maar aan het heldhaftige van dit woord. Dienstknecht is daarvoor
te zwak, maar de Sv hecht er overal de veel krasser beteekenis „slaaf"
aan. Paulus is na zijn bekeering totaal het eigendom van Christus,
die hem gekocht heeft. Men vergete niet, dat in het Oosten elke onderdaan slaaf van den koning heette, zelfs al was hij een prins van den
bloede. De koning had onvoorwaardelijk over hem te beschikken. Een
slaaf van Christus draagt dien naam als een eerenaam. De slaaf is
door een goddelijke roeping apostel, gezant, zendeling. De stam
„zenden" zit er in. Als Farizéeër, hetwelk afgescheidene of afgezonderde beteekent, zinspeelt hij nog op zijn vroegere hooghartige
afzondering van anderen. Nu weet hij zich door God afgezonderd,
2 om anderen tot een zegen te zijn door de evangelieprediking, die
blijkens de profetische woorden in heilige schriften, de boeken des Ot
3 neergelegd al lang in Gods voornemen lag. Die prediking betreft
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Gods Zoon, reeds naar het uiterlijk als hoog gekenmerkt, immers uit
het koninklijk nageslacht van David, doch nog veel hooger naar den gees4 telijken kant van zijn wezen. Paulus huldigt hem immers als den Zoon
van God, zie bl. 35. Dat deed de gemeente allerwege, ook te Rome.
Hier wordt op de hoogste ontvouwing van dat Zoonschap gelet.
Naar de heiligheid van zijn geest — niet de Geest van heiligmaking,
zie bl. 33, wel zou het ook kunnen zijn : de. Geest der heiligheid —
heeft zijn opstanding uit de dooden hem doen kennen als, niet gemaakt tot, Zoon van God, maar nu als den verheerlijkte : Zoon van
God in kracht. Dat „in kracht" zegt veel meer dan het „krachtiglijk
bewezen" van de Sv. Deze Jezus Christus — vs. 1 had de namen
in omgekeerde volgorde — is onze Heer. De kracht van dat Heer
werd bl. 34 aangeduid. Hier stellen we slaaf en Heer tegenover
elkander om de kracht er van beter te voelen. De Heer is hier de
5 verheerlijkte heerscher. Door zijn bemiddeling heeft Paulus genadig
het ambt toevertrouwd gekregen om nu ook tot eer van dien naam
des Heeren allerwege de heidenen tot geloofsgehoorzaamheid te
brengen. Dat is heel iets anders dan de wettische letterknechterij van
de Farizéeërs, al reizen zij ook land en zee af om één Jodengenoot
te maken.
6
Tot de heidenen behoorden vóór hun bekeering ook de geloovigen
7 te Rome, althans het meerendeel van hen, bl. 53. De zinspeling hierop
is de overgang tot het tweede element van den aanhef, het noemen
van de geadresseerden. De brief is dus gericht aan alle voorwerpen
van Gods bijzondere liefde en geroepen heiligen te Rome. Wat de
roeping betreft, die ook reeds van Paulus zelf in vs. 1 vermeld werd,
denke men aan bl. 28. Het woord „heilig", dat niet zondeloos, doch
Gode gewijd beteekent, werd behandeld bl. 42. Men merke op, dat
anders dan in de andere brieven van Paulus, dit schrijven niet gericht wordt tot de gemeente van Rome, maar tot geloovige personen
aldaar. De organizatie van de gemeente schijnt daar nog in voorbereiding te zijn. Er zijn nog maar kleine vuurhaarden van het evangelie
aangestoken. We denken aan de huisgemeenten, zie bl. 53. Het laatste
element uit den aanhef is de groet. Deze was bij de Grieken, het
volk van kinderlijk optimisme : „verblijd u". Zoo vinden we hem nog
in een brief, Ha 23:26, van een heidensch officier. Gelijk we boven
zagen, gebruikte de Romein zijn salutem, dat aan ons heil herinnert.
Ieder kent het L(ectori) S(alutem), den lezer heil. Het fijne bij Paulus
is, dat hij van den Griekschen stam voor verblijdt u (chairein) een
ander Grieksch woord bezigt, dat den Griek aan liefelijkheid en aan
de Gratiën met haar gracieuse verschijning herinnert, doch dat voor
den Christen nog veel liefelijker is. Charis toch is in het Nederlandsch:
genade. Wat dit woord in den mond van Paulus beteekent, bleek
V. VELDHUIZEN, Tekst en Uitleg, Rom. 2e druk.
6
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bl, 27. In plaats van blijdschap bidt Paulus zijn lezelrs toe genade,
dat is de eenige weg om tot ware blijdschap te geraken. En achter
den gewijzigden Griekschen groet zet hij den Joodschen of we mogen
wel zeggen den Semietischen in het algemeen. Het „Salem aleikum"
is een gevleugeld woord geworden, een handelsmerk van reklameadvertenties. Het beteekent: vrede zij U. Hoe juist is het gevoeld,
dat Paulus den vrede doet volgen op de genade. Zonder genade geen
ware vrede. Alle twee bidt hij den geloovigen te Rome toe van den
Vader en den Zoon.
s Paulus en Rome, vs. 8-15. — Bij bidden behoort ook danken.
Welnu, dat kan Paulus doen met het oog op den kring der geloovigen van Rome. De kerkelijke organizatie moge daar nog niet haar
beslag hebben gekregen, geloovigen zijn er in den waren zin van
het woord en dan volgt langzamerhand de rest wel van zelf. Dit
leert ons de zendingsgeschiedenis nog heden ten dage, wellicht beter
dan de oude kerken van onze dagen, waar de kerkvorm zoo hard
wordt of zoo afbrokkelt, dat men vrees koestert voor het ouderdomsverschijnsel: verkalking van bloedvaten.
Gelijk de geheele wereld het oog richt naar wat in de keizerlijke
residentie geschiedt, van waar de wetten aan de wereld gesteld
worden, .zoo richten ook allerwege de Christenen hun belangstellende
blikken daarheen en verblijden zich over den roep, die er uitgaat
van het geloof dergenen, die in het centrum der wereld menschen
9 in Christus zijn geworden. Paulus, wien de zorg van zoovele gemeenten op het hart ligt, is met hen voortdurend bezig. Hij gedenkt
to hen op zijn vaste gebedsuren en verlangt vurig, die broeders en
zusters in het geloof, waarvan hij zooveel hoorde, met eigen oogen
12 te zien. Hij begeert een uitwisseling van geestelijke ervaringen. Dat
kunnen we ons nag zoo goed voorstellen. Wat was het heerlijk vóór
den oorlog, met broeders uit verre landen te spreken en daarbij te gevoelen, dat we één Heer en één geloof hadden en dat we in verschillende omgeving den zelfden siuijd maar ook dezelfde overwinning
hadden, door hem, die voor ons de wereld overwon. Paulus, die
zoovelen tot zegen was, heeft aan de Romeinen wat te schenken, maar
ook lokt hem de verkwikking aan, onder hen in de stad der Caesaren
hem, die hooger is dan alle keizers en die meer recht, die alléén recht
13 op goddelijke eer heeft, gehuldigd te zien. Hoe dikwijls heeft Paulus
al gedacht : zou ik er nu heen mogen gaan, om ook daar een oogst voor
het koninkrijk Gods binnen te halen? Maar telkens kwam er weer
iets in den weg. Blijkens vs. 10 ziet hij in die verhindering Gods wil.
Paulus is de afhankelijke 2e,ndoling, die niet met een instruktie van
een genootschap of naar een opdracht van de kerk arbeidsvelden
bewerkt, doch zich door goddelijke aanwijzingen laat leiden. Ten
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aanzien van Rome was uitstel geen afstel. Alleen wist Paulus nog
niet, dat God hem als een gezant in ketenen daarheen wilde zenden.
Het lange wachten lag niet aan gebrekkigen ijver bij Paulus. Hij weet
wel, dat hij een taak heeft te vervullen, een eereschuld af te doen,
onder de heidensche volken, onverschillig-of het beschaafden, die den
is Griekschen geest inademden, dan wel barbaren zijn, die als menschen
op veel lager peil de taal der beschaving niet kenden. Wanneer Paulus
het evangelie aan allen moet brengen, waarom dan niet vooral aan
Rome? Wat hij te boodschappen heeft, is de moeite wel waard, in
de stad der steden aangehoord te worden. Wat we vertaalden : vandaar het verlangen, kan ook beteekenen : het uitstel is niet uit gebrek
ie aan bereidheid mijnerzijds.
Kern van den brief, vs. 16-17. — Hij mag voor het evangelie —
de Sv voegt er ten overvloede bij: van Christus — uitkomen.
Het is geen zaak, waarover men zich behoeft te schamen, ook niet
in de keizerstad. Dat zich niet schamen is een uitdrukking van
ingehouden kracht, die daardoor des te sterker spreekt. Wij hebben
ook van die negatieve uitdrukkingen, die daardoor des te positiever
warden. Een dergelijk taalgebruik noemt men een litotes, d. w. z. een
„eenvoudigheid". Wanneer wij van „niet malsch" spreken, bedoelen
we iets, dat heel kras is. Zoo ook hier. Het evangelie is Paulus
glarie en zaligheid. Daarin gaat hij geheel op. Het is immers Gods
kracht om redding te brengen, voor ieder, die het in geloof wil aanvaarden. Wat dit woord redding zegt voor de heidenen rondom de
groote wereldzee, hebben we boven, bl. 37, aangetoond. Komen allerlei
Oostersche godsdiensten naar Rome met de bewering, dat zij een
„sotêria" aanbieden, het evangelie kan het inderdaad als kracht van
God. En het biedt het heil aan alle menschen. De Jood heeft er behoefte aan en niet minder de Griek, maar eveneens de niet-Jood en
de niet-Griek. De woorden : allereerst voor den Jood, gelijk ook voor
den Griek, zijn hier, evenals 2: 9, 10, vgl. 3: 9, even onduidelijk vertaald als ze in het Grieksch voorkomen. De vraag is, of volgens
Paulus de Jood alleen allereerst genoemd moet worden en de Griek
in de tweede plaats, of dat Jood en Griek vooraanstaan naast elkander
tegenover de andere volken. Die vraag is belangrijk, wanneer er van
voorrechten sprake is, doch goed bezien komt het telkens aan op de
verlossingsbehoefte. Het naast elkander vooraan staan is veel gewichtiger bij een eervolle plechtigheid dan bij een gratis-bedeeling,
die allen noodig hebben en waarbij er voor allen genoeg is. De Jood
heeft het in de eerste plaats noodig, maiar de Griek niet minder en
niemand kan er buiten. Misschien is menig barbaar den Jood of Griek
voorgegaan, gelijk menige eenvoudige uit Palestina de Farizéeërs
en schriftgeleerden voorging in het Koninkrijk Gods.
6*
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In het evangelie, dat Paulus brengt, ziet de mensch, zoo hem slechts
de blinddoek afvalt, als in een spiegel de gerechtigheid Gods, dit is een
gerechtigheid, die de mensch niet zelf zich verovert, doch een, die
God hem uit genade schenkt, een gerechtigheid uit het geloof gegroeid, die. zelf weer het geloof doet groeien, zoodat de gerechtvaardigde voortgaat van geloof tot geloof. Dit uit geloof tot geloof
herinnert aan tal van gelijksoortige uitdrukkingen in den bijbel als
van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid, van dood tot
dood, des levens ten leven. De uitdrukking doet steeds denken aan
een gestadiger voortgang.
Wat de gerechtigheid Gods betreft, we hebben hier letterlijk hetzelfde. Grieksche woord, dat 3: 25, 26 om een eigenschap Gods aan
te duiden vertaald wordt door rechtvaardigheid Gods. Het Nederlandsch is hier rijker dan het Grieksch, maar plaatst ons voor een
embarras de richesse, want terwijl men het eens is over de bedoeling
van Paulus, verschilt me,n in de keuze tusschen de twee Nederlandsche
vertalingen. Ik versta onder rechtvaardigheid Gods de eigenschap
van God, waarvan ik meen te moeten uitgaan, het feit, dat Hij rechtvaardig is. Wanneer er echter, gelijk` hier, sprake is van een toestand,
waarin God den mensch wil zien, en waarin hij voor God mag gelden, dan spreek ik van „de gerechtigheid Gods". Men voelt, dat de
tweede naamval „Gods" hier iets anders beteekent dan bij de andere
vertaling, het wil nu zeggen : de gerechtigheid, die God schenkt. Hij
wordt daarin genoemd als de oorsprong en de auteur daarvan. Zie
over de zaak zelf bl. 39. Paulus haalt tot staving van zijn stelling
Hk 2:4 aan. Onze vertaling laat evenals het Grieksch in het midden,
of de gerechtigheid van den rechtvaardige dan wel zijn leven uit
het geloof voortvloeit. Feitelijk is zoowel het eene als het andere
het geval.
Wat Paulus in deze twee verzen zegt, is als het thema van een
preek, het is de samenvatting van het geheele betoog in den brief,
die nu in het vervolg nader moet uitgewerkt worden. Men zou kunnen
zeggen, dat de brief achtereenvolgens bij de noodzakelijkheid, d e .
mogelijkheid en de werkelijkheid der aangeboden redding stil staat.
Maar Paulus bezigt niet zulke afgetrokken termen. Bij hem is alles
even aanschouwelijk. Hij begint met tot 3:20 toe het negatieve te
teekenen, hoe wanhopig de mensch, juist ook de hoogststaande van
zijn tijd, er aan toe is zonder de rechtvaardiging of de gerechtigheid
Gods, die het evangelie aanbiedt.
De heiden zonde evangelie, vs. 18-32. — Buiten het evangelie om
18
heeft er een heel andere openbaring plaats dan van gerechtigheid :
enkel een van toorn Gods over het verdwaasde heidendom, dat God
zelf en dus ook zijn wil verloochent. Want de mensch kan heel goed
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met de realiteit Gods bekend zijn, maar hij duwt haar omlaag of
liever hij bezit haar nutteloos. Aan God ligt het niet. Hij heeft er
20 voor gezorgd, dat de mensch Hem kan kennen. Gods eeuwige kracht
en zijn majesteit kan de mensch heel goed uit de schepping opmerken, maar dan moet hij zijn verstand, de gave des onderscheids,
zoowel op redelijk als op zedelijk gebied, gebruiken. Men lette op
de woordspelingen, waarin Paulus immer sterk is, hier op die van
„onzichtbaar — zeer goed gezien."
Paulus hoort in de natuur niet gelijk Jezus den klank van het
evangelie, wel de wet en den psalm, maar dan een boetpsalm en een
klaaglied, vgl. Rm 8: 19 v. De natuur klaagt ons aan. Er zijn menschen, die in de lente juichen, er zijn er ook, die er onder gebukt gaan.
Paulus staat dichter bij de laatsten dan bij de eersten. Alleen hij
heeft geen tijd voor de beschouwing van de natuur op zijn reizen
door de landen rondom de azuren zee.
21
Niet onkundig en daarom niet onschuldig is de heiden. De mensch
heeft de lichten des hemels gedoofd en toen is het donker geworden
in hun ondankbaar hart, en hol klonk het geschreeuw van hun eigen22 wijsheid. Het komt meer voor, dat iemand wil doorgaan voor wijs
23 en zoo het duidelijkst zijn dwaasheid toont. Ze wilden wat beters
dan God en lieten zich voor Hem, den Onvergankelijken, in handen
spelen iets wat zoo ongeveer moet voorstellen — Paulus spreekt
hier met ironische omslachtigheid — het beeld van iets vergankelijks
tot gedrochten toe.
Paulus, die de natuur nauwelijks de aandacht waard keurt, kan bij
de kunstwerken van het oude Hellas ook niet in geestdrift geraken
of het moet zijn tegen de afgodsbeelden. Hij schrijft in Korinthe, de
stad van de weelderige Korinthische zuilen en kapiteelen en vazen.
Hij heeft oog voor iets anders dan de hoogte van de kunst : voor den
diepgezonken toestand der afgodendienaars. Het leiden van een
„Korinthisch leven" was spreekwoordelijk en in de stad van de gewijde prostitutie der heidenen ging het wild toe, om er nog maar
van te zwijgen, dat een handelsstad aan twee belangrijke zeewegen
toch a! gevaren genoeg op zedelijk gebied meebrengt. Paulus overdrijft dan ook niet, als hij een somber tafereel ophangt van het
heidendom zijner dagen. Eigenaardig is, dat er van vs. 18 af herhaaldelijk herinneringen aan Hellenistische geschriften en Grieksche
wijsgeeren te ontdekken zijn. De Griek wordt aangevallen met zijn
eigengesmeede wapenen.
Zagen we vs. 21-23 een houding der heidenen, die vloekte tegen
24
de Godskennis van vs. 19-20, nu volgt vs. 24-32 de straf van God.
Wie van den hoogen God afvalt, moet vallen. Ze hadden hun verstand het zwijgen opgelegd, nu krijgt de hartstocht de leiding. Ze
19
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wilden niet boven de dieren staan, nu worden ze dierlijk, erger,
beestachtig. God trekt zijn hand van hen terug. Nu moeten ze maar
26 hebben wat er op staat. Nu gaan ze bot vieren aan de schandelijkste
tegennatuurlijke ontucht. En die zonde, die evengoed voorkwam in
de Grieksch-Romeinsche wereld als in Sodom, en zoo maar gewoonweg bij de hooggeroemde klassieken schertsend wordt genoemo, beschouwt Paulus als het nauwkeurig toegerekende loon voor hun loslaten
van God. Het is hun billijke straf. Wie God onteert, wordt onteerd.
27 Het slot van vs. 27 is een pleonasme. Paulus kan het niet nadrukkelijk
genoeg zeggen. Daarop volgt een woordspeling. Ze wezen af als
28 na een examen de erkenning van God. Ze kregen een verstand, dat
beslist tot hun eigen afwijzing moest leiden, want ze hadden blijkbaar alle .oordeel des onderscheids verloren. Nu komt een lange lijst
met een reeks van zonden, die ze op hun kerfstok hebben. Ze zijn tot
29 alles in staat. Vóór boosheid heeft de Sv nog het woord hoererij,
dat wel in die lijst past, als ze volledig moet zijn, maar dat in het
Grieksch bijna eender luidt als boosheid. De een acht, dat het door
de eensluidendheid in den tekst kwam, de ander, dat het weer een
woordspeling van Paulus is,. waarin hij immers heel sterk was. Nijd
en moordzucht zijn in het Grieksch twee woorden, die nog meer op
elkaar gelijken dan de twee volgende, twist en list, in onze taal, of
30 "Lug" en "Trug" in het Duitsch. Het verschil tusschen oorblazers en
lasteraars is, dat wat de een fluistert in het oor, door den ander van
de daken uitgeroepen wordt. Godvergetenen is in het oorspronkelijk
een moeilijk woord, waardoor een hatelijke verhouding tegenover
God aangeduid wordt. De Grieken - we hebben immers, gelijk we
zagen, in dit stuk allerlei Hellenistische klanken - gebruiken het
woord in de beteekenis "door de goden gehaat." Velen verklaarders
is "door God gehaat" te machtig, zoodat ze er een aktief begrip aan
toekennen: "God hatend". De Grieksche klank doet denken aan de
Styx, de geschuwde rivier uit het doodenrijk. Een debat over het
aktieve of passieve bij dit begrip van hatend verafschuwen is onvruchtbaar. Paulus denkt aan een toestand van vijandschap, waarop
hii niet verder ingaat. Clernens, een Christelijk schrijver uit Rome van
het jaar 96 vat het op als "Gode gehaat". Vgl. bI. 38.
3]
"Zonder verstand of bestendigheid" zijn in de vertaling gekozen
van den stam "stand" om de Grieksche woordspeling te behouden.
Eigenlijk wil het tweede woord zeggen: die zich niet aan een afspraak
houdt. Bovendien zijn hier vijf woorden achter elkander zoo gevormd
in het Grieksch, dat ze denzelfden indruk maken, als wanneer ze in
het Nederlandsch alle met on- begonnen. In de Sv komt er nog een
zesde bij, dat we kunnen vertalen door: onverzoenlijken.
32
Nogmaals doet Paulus uitkomen, dat hun doen is zonde, een han25
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delen tegen beter weten in. En zeer menschkundig is de opmerking,
dat wie zelf in de zonde leeft, gezelschap zoekt. We zagen eerst, dat
de zonde nooit alleen komt, thans dat de dienaren der zonde ook
een kudde-volk zijn. De zonde is zulk een vreeselijke meesteres, dat
men bang is om haar zonder mede-slachtoffers te volgen. Paulus
had dus ook reeds oog voor de menigte als misdadigster. Hij heeft
in al het bovenvermelde den hoogstaanden Griek geteekend naar zijn
eigen schildering en naar het oordeel van den Jood, die er van hield,
een langen katálogus te maken, een breed zonden-register van het
heidendom. De Jood kan dus met het voorafgaande van harte instemmen en verwacht nu natuurlijk als veel beter hoog boven den
Griek te zullen gesteld worden. Evenwel, dat doet Paulus niet.
21
De Jood zonder evangelie, vs. 1-11. — De overgang schijnt in de
grondtaal slordig, doch is inderdaad van een meesterlijke ironie.
Eigenlijk staat er: Daarom gij, die oordeelt.... De Jood verwacht
na dit „daarom" : gij zijt veel beter, gij hebt geen welgevallen in
zulke zonden, doch veroordeelt ze. Maar nu volgt juist het tegenovergestelde : ge zijt geen haar beter. De oud-Farizéeër kent den Farizéeër
wel. Welk een treurig figuur maakt een rechter, die niets tot zijn
verdediging kan aanvoeren ! Hij zit op de verkeerde plaats en moet
juist andersom dan in de gelijkenis hooren : vriend, ga lager. Het
evangelie is Gods reddende kracht voor den Jood allereerst gelijk ook
voor den Griek. Maar om dit te kunnen zijn, moet het eerst een bres
maken in den vestingmuur van het zelfbewuste Joodsche en Grieksche
2 hart, waardoor eerst het heil kan binnendringen. Wie zich als rechter
opwerpt zonder volmaakt te zijn, vreeze den éénigen Rechter. Het is
waar, dat God den Jood niet zóó diep heeft laten zinken als den
4 Griek, maar het schier onuitputtelijk geduld Gods met Israel moet
niet tot verkeerde gevolgtrekkingen in eigen voordeel leiden. Dan
maakt men er een karikatuur van en dat is niet minder erg dan de
heidensche miskenning van Gods majesteit. Gods weldaden moeten
dringen tot inkeer en tot boetvaardigheid. Als God niet onmiddellijk
ingrijpt, men vergete het niet: zijn molens malen langzaam. De berg
van schuld groeit aan, het bedrag loopt op tegen den dag der ver8 gelding aan het einde. De zoekers van zich zelf worden met een
Grieksch woord geteekend, dat aan broodnijd doet denken. Het zijn
menschen, die schijnbaar ten algemeenen nutte druk bezig zijn,
doch intusschen hun eigen belang bevorderen. Zij hebben bijoogmerken. Toorn en gramschap staan in de omgekeerde volgorde der
en
9 Sv. Weer wordt Jood en Griek vooropgesteld evenals 1 : 16
straks in vs. 10, en weer is het niet louter eershalve. Wie veel
ontving, heeft veel te verantwoorden. Staan Jood en Griek
10 vooraan, dan moeten ze er ook aan beantwoorden. Dat kunnen ze
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alleen in Christus. Menschelijke beteekenis maakt God niet vooringenomen.
12 De wet baat den lood niet, vs. 12-24. — Zelfs het bezit van de
wet, waarop Israel zich anders zoo liet voorstaan, helpt niets op zich
zelf. Het is waar, die zonder wet zondigden, gaan ook zonder wet
verloren, maar daar staat tegenover, dat de bezitters van de wet niet
genoeg hebben aan hun kennis, die hun oordee l maar verzwaart,
13 indien ze niet naar de wet leven. De hoorders van de wet worden
aangeduid met een woord, dat aan fijnproevers uit een gehoorzaal
herinnert, een woord, waarvan Jakobus ook niet veel goeds heeft te
zeggen. Zulk geestelijk genot baat anders weinig, want gerechtvaardigd, bij het oordeel in het gelijk gesteld en vrijgesproken, worden
14 alleen de daders van de wet. En waar zijn die te vinden ? Wat verbeelden zich de Joden toch van hun voorrechten in dezen? Heidenen,
hoogstaande afzonderlijke personen onder de straks zoo streng beoordeelde afgodendienaars, zijn er, die bij de Joden geenszins achter
staan. Paulus denkt aan voorbeelden, waardoor menig Israeliet beschaamd kon worden. Er zijn van die menschen, die van nature doen
wat de wet wil. Men overdrijve dit van nature niet. Het beteekent
niet dat hun aanleg zoo voortreffelijk was, doch duidt hun toestand
aan. Paulus gebruikt zeer vaak die uitdrukking, ook hier, zóó dat we
16 haar konden weergeven door ons: feitelijk. Die menschen hebben een
ongeschreven wet, ze zijn zich zelf tot een wet, waarvan de eischen
hun in het hart staan geschreven. Evengoed als „geschreven" kunnen
we vertalen „geteekend". Dit is nog wel zoo aanschouwelijk en begrijpelijk, als we er aan denken, dat Paulus zelf weinig schreef,
doch teekenend de dingen wist te zeggen of te dikteeren. Ook hier
schijnen aan Paulus heidensche uitlatingen uit zijn tijd voor den
geest te staan.
Werden bij de Joden de disputen over de wet in het openbaar gehouden en trokken ze belangstelling als een politiek debat te onzent,
bij de heidenen geschiedde dit veel kiescher in hun binnenste. En
het geweten neemt er aan deel. Dat doet het eerder in de binnenkamer dan op het podium. Het woord geweten zelf komt oorspronkelijk niet eens bij de Joden voor, Paulus moet het ontleenen aan de
ie taal der heidenen. Maar zelfs dit zooveel hoogere debat leidt niet
tot een rezultaat. De zaak wordt niet afgedaan voordat de groote
oordeelsdag komt, wanneer God door Christus alles oordeelen doet
— de Sv heeft : zal doen — ook wat geen menschenoog ziet.
Dit laatste luidt gunstiger voor het innerlijk overleg van den
heiden dan voor het debat, dat voor het voetlicht is berekend.
Door het oordeel zal Paulus' evangelie bewaarheid worden. De bedoeling is niet, dat bij het oordeel dit evangelie de maatstaf zal zijn,
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doch dat de juistheid van Paulus' evangelie er door zal blijken. N'.et
van de wet, doch van Gods genade moet de mensch alles verwachten.
17
Maar zoolang het oordeel nog uitbleef, ging de Jood prat op de
wet. Er waren er, die als een eeretitel achter hun naam voegden :
de Jood. De oude letterkunde geeft er voorbeelden van. Daarenboven
liet de Jood zich voorstaan op de wet en op zijn Godskennis. Vers
17 begint in de Sv met „zie". Door eenzelfden Griekschen klank
in tweeën te deelen krijgt men met onze vertaling naar de betere
uitgaven : „indien nu". Dan loopt de zin minder gelijkmatig af,
doch wordt zóó, dat het ons is, alsof we Paulus hooren dikteeren.
Door die wijze van korrespondentie voeren heeft hij telkens zinnen,
die niet afloopen. Vroeger heette dit op den preekstoel, dat Paulus
met de taal worstelde.
18
De Jood wist te onderscheiden, 'vat het voornaamste was. Anderen
verklare n deze woorden : goed en kwaad onderscheiden, of ook wel :
konstateeren wat niet in orde is, wat afwijkt. In elk geval is de Jood
niet weinig ingenomen met zijn kennis des onderscheids. Helaas moet
Paulus daarop laten volgen, dat hij zich weinig onderscheidt door
19 zijn wandel. Allerlei eeretitels en voorrechten legt men in de weegschaal, maar men legt niets in de andere schaal, dat er tegen kan
21 opwegen. Wat ze geleerd hebben en anderen voorhouden, doen ze
zelf niet eens. De wet zit hun in het hoofd, in den mond, misschien
in hart en bloed, maar niet in de handen en de voeten. Dan is het
tot Gods eer, dat de wet een weinig zakke naar omlaag. Paulus heeft
opgemerkt, dat bij Joodsche ijveraars „something rotten in the state"
22 was. Hij schijnt er wel eens iemand, die de afgoden gruwelijk vond,
op betrapt te hebben, dat hij als heler optrad in verbinding met
tempelroovers. Heidensche gruwelen in een Joodsche uitdragerij kon
24 er bij zijn geweten wel mee door. Paulus vond zoo iets vreeselijk en
het doet hem pijn, dat hij een schriftwoord moet aanhalen, Jz 52: 5,
vgl. 2 Sa 12 : 14, Ez 36 : 20, waarin hij leest, dat door toedoen van
de Joden, door hun schuld, Gods naam onder de heidenen veracht
wordt. Nu verstaan we het „daarom", waarmee het hoofdstuk aanving en waarover we bij vs. 1 spraken. De heidenen hebben God
losgelaten en de Joden hebben er schuld aan. Maar wij Christenen
durven niet tegen hen te getuigen, want thans hebben o zoo veel
menschen God losgelaten en — de Christenen hebben er schuld aan.
25 De besnijdenis baat den Jood ook neet, vs. 25-29. — Het eerste,
waarop de Jood zich laat voorstaan, is de wet, het tweede de besnijdenis. Maar het eene behoort bij het andere. Is het met de wet
niet in orde, dan verliest ook de besnijdenis alle waarde, vgl. GI
26 5: 2, 3. De wet houden zonder besnijdenis is in allen gevalle nog
beter dan het omgekeerde. Paulus stelt in dezen het aktieve boven
.
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het passieve. Wat we door feitelijk vertaalden is weer het „van
nature", waarop 2: 14 gewezen werd, vgl. Ef 2: 3. De feitelijk onbesnedene wetsvervuller is een aanklacht tegen den Jood, die in weerwil
van zijn besnijdenis wetsovertreder blijkt. Vers 27 was in de Sv
een vraag.
Het Jood-zijn zit, zal het goed wezen, niet zichtbaar aan den
28
29 buitenkant, doch van binnen. Maar dan komt het aan op de besnijdenis des harten, een welbekenden klank uit het Ot. Het hart moet
geheel toebereid en Gode gewijd zijn. Daarbij komt het niet aan op
een angstig zich houden aan de letter, een dood blijven op een enkel
woord of haakje. Zoo iets leidt tot obstruktie. Doch ook komt het
niet aan op wat men te onzaliger ure „geest en hoofdzaak" genoemd
heeft, waardoor een afdingen als op de veemarkt mogelijk wordt.
Het woord Geest worde geschreven met een hoofdletter, als Paulus
de letter, die doodt, en den Geest, die levend maakt, tegenover elkander stelt. In onze dagen strijdt men te druk tegen een doode letter
en dat is heel wat anders dan een die doodt. Daartegen streed
Paulus. Ook strijdt men voor een geest met kleine letter, een, die
niet levend maakt. Dit deed Paulus niet. De besnijdenis, die Paulus
wenscht, is er een inwendig: door den drang des Heiligen Geestes,
niet op grond van de letter van artikel zooveel. Daarvan wordt door
de menschen niets bemerkt, doch Gode, den Kenner der harten, is
ze welgevallig.
Een loodsch voorrecht en Gods trouw, vs. 1 8. Maar wat heeft men
3 i
er dan aan, tot het Jodendom te behooren of tot de benijdenis? Paulus
valt zich al dikteerende met deze vraag van een tegenwerper in de
rede. Dit herinnert weer aan de Diatribe van bl. 15. Hij wil den hoog
moed van den Jood fnuiken en toch kan hij, de Israeliet, die zijn volk
2 liefheeft, niet hun voorrechten wegcijferen. Hij antwoordt dan ook op
de tegenwerping, dat het veel vóór heeft, Jood te zijn, daarom wel
allereerst, dat hun de woorden Gods des Ot zijn toevertrouwd. Maar
op dit allereerst volgen hier geen andere voorrechten meer. Die komen
a eerst later, 9: 4 ter sprake. Paulus breekt nu de opsomming af,
want het is hem, alsof hij de schampere opmerking hoort : ze hebben
er zich anders niet eens aan gehouden. Met eenigszins andere plaatsing
van de leesteekens dan ze in den Griekschen tekst van Nestle
voorkomen hooren we Paulus die opmerking afweren. Paulus heeft
zijn volk zoo lief, dat hij hun afval niet kan beschouwen als algemeen.
In kern blijft Israel Gods volk. Vgl. H. 11. De duizendtallen, de
honderdduizenden, die Christus niet willen aannemen noemt hij
hier „sommigen" of „eenigen". Wat zou het, zoo vraagt hij, dat een
deel ontrouw werd? Een vijand van Israel zou gesproken hebben niet
van een deel, doch van 999/1000, of van nog ongunstiger cijfers.
27

-

—

Rat 3:4.

UITLEG.

91

De ontrouw van een gedeelte heft Gods trouw niet op ! Integendeel,
tegenover den donkeren achtergrond van de onbetrouwbare menschheid steekt Gods trouw des te schitterender af. God heeft alleen
recht. Dit komt door de leugenachtigheid der menschen des te sterker
uit. Niemand kan God van ongelijk beschuldigen. Hier worden Ps
s 116:11 en 51:6 aangehaald. Nu laat Paulus den tegenwerper weer
op zeer menschelijke manier vragen, maar met Paulus' eigen woorden
— dit voelt men aan den aarzelenden toon —, of God dan nog recht
heeft, over menschelijk onrecht te toornen, als het zijn recht be6 vestigt. En hij antwoordt, dat God de wereld niet zou kunnen oor7 deelen, indien het recht niet aan zijn zijde was. Weer komt een
tegenwerping : maar als mijn leugen nu zoo kostelijk de zaak Gods
gediend heeft, is het dan ten slotte maar niet het beste, het kwaad te
doen in maiorem Dei gloriam, om er het goede uit te doen voortkomen? Heiligt dan het heerlijke doel niet de meest verwerpelijke
8 middelen? Dit wordt Paulus inderdaad toegedicht, maar, zegt hij,
dergelijke argumenten — of degenen die ze gebruiken — halen zich
stellig het oordeel van Gods ongenoegen op den hals.
Na al het voorafgaande is er voor den Jood niet veel grond tot
roemen overgebleven. Paulus kan zijn slotsom trekken.
9
Algemeenheid der zonde, vs. 9-20. — Welke gevolgtrekking moet
de tegenwerper maken? Deze kan zeer verschillend worden vertaald.
Een eigenaardigheid van de Grieksche taal maakt, dat men vertalen
kan: zijn wij in slechtere konditie? Maar evengoed het omgekeerde:
zijn wij in betere konditie dan de anderen? Dit springt bijzonder
sterk in het oog wanneer men de Engelsche jubileum-uitgave van
1911, de Interlinear-Bible gebruikt, waarin de Authorised Version en
de Revised Version regel voor regel boven elkanuer staan afgedrukt.
Ik bepaal me tot de twee uiterste vertalingen en zwijg van nog andere
mogelijkheden. De tegenwerping na den knak, aan Israels hoogmoed
toegebracht, moet wel zijn: „zijn wij Joden er dus slechter aan toe
dan de niet-Joden? Zoover wil Paulus bij het beantwoorden van de
vraag echter niet gaan. Hij heeft boven immers allen, die zich hoog
boven barbaren en onbesnedenen stellen, Grieken zoowel als Joden,
gelijkelijk van zonde willen overtuigen. Hij zegt niet, dat de Jood
er slechter aan toe is dan de Griek, maar kan ook niet zeggen van
10 beter. Want de Jood heeft de wet, die hem beschuldigt. Nu komen
aanhalingen uit het Ot, van verschillende plaatsen bijeengegaard,
woorden op onderscheidene tijdperken tot zeer uiteenloopende personen gericht. Het is als of Paulus zeggen wil: aan enkelen kunt ge
allen leeren kennen. Want die personen waren Joden, maar die Joden
waren ook menschen. De aanhalingen zijn uit Ps 14:1-3,
53:2-4, (Pr 7:20), Ps 5:10, 140:4, 10:7, Jz 59:7, 8, Sp 1:16,
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Ps 36: 2. Eigenaardig is hier, dat Paulus die aanhalingen, bijna uitsluitend uit de Psalmen, noemt „wet". Maar de wet is het gansche
Ot. Zie bl. 30. En dan is de wet juist wat vs. 2 heette de uitspraken Gods. En die uitspraken, aan Israel toevertrouwd, treffen het
zelf in de eerste plaats. Alle menschen zijn zondaars en zij, die de
20 wet hebben, moeten dit het pijnlijkst gevoelen. Werken der wet maken
niet rechtvaardig, de wet moet de menschen alleen hun zonde doen
kennen. Hiermede is het negatieve bewijs ten einde, dat er geen
gerechtigheid is buiten het evangelie om. Nu komt het positieve.
21
Gerechtigheid uit het geloof, vs. 21-30. — Was 1: 18 sprake van
een toorn Gods, die zich openbaar (revelation, zie bl. 26), hier leest
men van de gerechtigheid Gods, die geopenbaard is (manifestation),
veel tastbaarder, als van een voldongen feit. De gerechtigheid, niet
door den mensch verworven, doch door God geschonken en daarom
gerechtigheid Gods, is thans zonder toedoen van de wet geopenbaard
en toch niet zonder een goed getuigenis van de wet en de
profeten.
21 Daarover heeft Paulus veel aan de heidenen en veel een de broeders
te Rome te zeggen, het is gerechtigheid Gods door het geloof van
Jezus Christus. Dit „van" Jezus Christus duidt hem aan als het voorwerp des geloofs. Tal van andere verklaringen zijn gegeven, doch
geen enkele bevredigt, behalve deze: geloof in Jezus Christus. Het
duidelijkst blijkt dit G1 2: 16. De uitdrukking komt beneden in vs.
26 terug en wordt ook nog gevonden GI 3: 22, Ef 3: 12, Fp 3: 9.
De gerechtigheid, die daaruit voortvloeit, i$ voor allen, die gelooven.
We herinneren aan de reddende Godskracht voor ieder, die gelooft,
1: 16. Haar hebben allen zonder onderscheid noodig, de hoogststaan22 den, Jood en Griek, het eerst, want allen hebben gezondigd, en allen
moeten ontberen de glorie, die alleen aan God ontleend kan worden.
Glorie bij de menschen is boven, 2: 29, reeds van onwaarde verklaard.
24 Maar allen kunnen de rechtvaardiging om niet krijgen krachtens Gods
genade. Daarvoor heeft Hij gezorgd. Er is in Christus een vrijkoop,
een lossing of loskooping. Wie in Christus is, door den geloofsband
met hem vereenigd, wordt tot duren prijs uit de ellende en schuld
verlost. De Sv gebruikt hier het woord verlossing, maar dat is
te algemeen. Paulus kiest een aanschouwelijker beeld van het marktplein. Er komt geld, er komt loven en bieden bij te pas. Wij zouden
kunnen spreken van lossen of loskoopen. Het is jammer geweest,
dat men indertijd den Franschen bijbelvertaler Oltramare heeft gedwongen zijn mooie vertaling „délivrance" weer door te halen voor
het oude rachat of Rédemption, het laatste nog wel met een hoofdletter. En toch zijn de andere Fransche woorden gelukkiger dan het
Nederlandsche veel te algemeene „verlossing". Rédemption is ten
19
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slotte nog het grondwoord waaruit ons Nederlandsch rantsoen ontstond, zie bl. 38.
zs Hoe heeft God den weg tot bevrijding gebaand? Hij heeft het zich
zelf mogelijk gemaakt, genadig te zijn zonder aan de eischen van
zijn rechtvaardigheid te kort te doen. Er moest iets ontzaggelijks gebeuren om den mensch redding te kunnen schenken. En het ontzaglijke
heeft plaats gevonden. God heeft zijn Zoon, Jezus Christus, openlijk
gesteld tot of aangeboden als een zoenmiddel. God zelf heeft in alles
voorzien. Wij denken onwillekeurig aan den koperen slang uit Jh
3, zie bl. 38. Om het ontzaglijke van het offer uit te drukken, teekent
Paulus ons Jezus met zijn bloed, den vaalbleeken Christus aan het
kruis met zijn bloedig sterven. Men verbinde niet, waartoe de Sv
in verzoeking brengt, de woorden „geloof in zijn bloed", zoo
doet Paulus het ook niet. „Geloof in" is een verbinding, die bij
Paulus nauwelijks voorkomt, wel „gelooven in". Het bloedige zoenmiddel is alleen te aanvaarden door middel van het geloof. Door dat
geloof is de mensch „in Christus", bl. 41, en deelt hij in alles van
Christus en geniet hij de gevolgen van dit zoenmiddel, door God
gesteld.
Wat het woord zoenmiddel aanbelangt, het wordt ook wel anders
verklaard, bijv. door een vergelijking met het verzoendeksel van de
ark of door het te beschouwen als een manlijken vorm van het bijvoeglijk naamwoord. Dan zou het beteekenen : de verzoenende persoon, het slachtoffer. Maar verreweg het meest aannemelijk is de
vertaling, door ons gegeven. haarvoor pleiten allerlei Grieksche
parallelen, die hier niet kunnen besproken worden.
Waarom moest God zulk een zoenoffer stellen? Om zijn heilige
rechtvaardigheid te doen blijken. Hier hebben we de eigenschap
Gods, waarop we reeds bij 1 : 16 doelden, vgl. bl. 27. God had de
menschen in hun zonden al zoo lang laten begaan. Dat laten passeeren is geen vergeven van de zonden.. Vóór het sterven van
Christus duldde God de zonde in zekere gevallen, na dat sterven
26 komt de radikale verzoening. Deze kwam in het heden, waarvan Paulus
spreekt. Nu kon God zijn rechtvaardigheid toonen en toch rechtvaardig
blijken, al rechtvaardigt Hij ook den zondaar, die in Christus gelooft.
Hier voelen we, wat de kern is van Paulus' leer, zooals die in § 6
werd voorgesteld. Zeker, de rechtvaardiging is zeer belangrijk, maar
het centrum is toch nog wat anders. God neemt den mensch in
Christus voor zijn rekening, bl. 40.
27
Nu blijkt wel, dat de gerechtigheid uit het geloof alleen van God
komt en dat Hij er alleen de eer van ontvangt. Wat blijft er nog te
roemen over voor den mensch? In geval van werkheiligheid moge
men zich willen verheffen, wanneer de wet des geloofs geldt — wij
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vertaalden duidelijkheidshalve: het geloofsbeginsel, het woord wet
heeft bij Paulus zoo veel schakeeringen, bl. 30 — wanneer het geloofsbeginsel geldt, mag er niet meer van werken der wet of van de wet
28 der werken sprake zijn. Dat is alles voorbij. Paulus' slotsom is dezelfde, die Luther van hem overnam : door het geloof gerechtvaardigd
zonder toedoen van wetswerken. En wordt de geliefkoosde stof tot
roemen van Israel uitgeschakeld, dan vervalt ook Israels roemen
30 tegenover de heidenen. Er is immers maar één God en er zijn niet
naast den God van Israel ook nog een aantal afzonderlijke goden
voor de heidenen. De afgoden zijn immers niets, bl. 26. Welnu, dan
heeft ook Israel één en denzelfden God als de heidenen. Hij is voor
allen de Eéne. Voor besnedenen en onbesnedenen is er slechts één
weg tot behoudenis: geloof. Het evangelie is Gods reddende kracht
voor ieder, die gelooft, om nog eens aan het thema van den brief te
herinneren.
31
De vader der geloovigen, vs. 31-4:25. — Paulus hoort de tegenwerping: maar met uw ijveren voor het geloof doet ge schade aan
de wet. Welnu, dan zal Paulus de wet tot haar volle recht doen
komen. Zij mag zelf spreken, en zal spreken van haar eigen tijdelijker ►
aard. Paulus zal haar daarbij niet in de rede vallen, doch uit laten
spreken. Hij zal uit Genesis, haar eerste boek, het gedeelte opslaan
dat over Abraham handelt en daarvan de volle kracht doen gelden.
Wat zegt de wet zelf van Abraham ? Spreekt zij hem zalig om de
werken der wet en om de besnijdenis?
Wat zullen we zelf op grond hiervan beweren, dat Abraham, onze
4 i
voorvader naar het vleesch, verworven heeft? Sommigen denken, dat
Paulus hier tot Joden spreekt, met wie hij zichzelf samenvat, wanneer
hij van Abraham spreekt, als „onzen" voorvader naar het vleesch.
Dit behoeft echter niet zoo te zijn. Paulus gebruikt meermalen het
meervoud, zooals dit bij schrijvers gewoon is in den zin van „mijn".
Men kan dus uit dit vers niet het bewijs halen, dat de kring te Rome
voornamelijk uit Joden bestond. Zie blz. 53. Dit geheele vers zit
vol afwijkende lezingen in de Handschriften. We willen de lezers
noch hiermee, noch met gemaakte gissingen vermoeien. Het verschil
met de Sv is alleen dat Abraham niet vader, doch voorvader heet,
wat vrijwel op hetzelfde neerkomt en dat „naar het vleesch"
met dit vaderschap moet worden verbonden en niet met het woord
„verkregen".
Maar om tdt Paulus' vraag terug te keeren, het antwoord daarop
geeft Paulus niet, omdat het van zelf spreekt. Ieder die in Genesis
thuis is, weet het. Hij heeft gerechtigheid verworven. Uit Ge 15: 6
blijkt, waarop trouwens ook Paulus in vs. 3 en 9 terugkomt, dat
Abraham's geloof hem gerekend is tot gerechtigheid. Wat heeft
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Abraham dan anders kunnen vinden dan gerechtigheid uit geloof ?
Hiervan gaat Paulus nu stilzwijgend uit. Had Abraham zich op grond
van zijn werken kunnen rechtvaardigen, dan had hij alleen tegenover
menschen zich daarop kunnen beroemen, bij God zou dat niet gaan.
3 Wat wij liever vooraf hadden gehoord, doet Paulus nu volgen : Abraham geloofde God en dit werd hem tot gerechtigheid aangerekend.
Het zwaartepunt ligt derhalve bij Abraham niet in werken — de wet
was er trouwens nog niet eens — doch in het geloof. Nu moeten
we de woorden niet uit hun verband rukken, alsof het geloof dan
een zeker surrogaat voor de werken wordt. Paulus verwacht niets
van de werken en dus ook niets van een surrogaat er voor. Elders
blijkt, dat ook het geloof niet den mensch eert, doch God eert; het
is evenals al het andere alleen aan God te danken. Zie bl. 38.
Het geloof is niet een ander werk of een ander soort van prestatie,
doch het is een afzien van de werken om alles alleen van God te
4 verwachten. Gaat nu iemand uit van het beginsel „werken", dan
is er loon, maar dat loon wordt bepaald volgens kontrakt. Dan is er
geen sprake meer van genade, er is een dienstovereenkomst. De
arbeider kan eischen, de werkgever is hem zijn loon schuldig. Iedereen gevoelt, dat zulk een stroeve verhouding, die Paulus dan ook
s juist niet wil, tegenover God onbestaanbaar is. Gelukkig daarom hij,
die het niet van zijn werken moet hebben, doch vertrouwend zich verlaat
op God, die den goddelooze rechtvaardigt. Hem wordt zijn geloof
toegerekend niet als een soort van werk, doch als gerechtigheid. De
mensch kan het niet klaar krijgen, zelfs een Abraham niet. Hij stelt
zich dus in Gods handen en God neemt hem voor zijn rekening.
6 Dat is ook de ervaring van den psalmist, die evenmin den werker
zalig spreekt, doch hem, die met zijn werken niet uitkwam, maar
wiens zondig ingaan tegen de wet hem door God wordt kwijtgescholden. Naast den psalm denken wij nog aan het gezangvers: „Met
al mijn deugd, bij al mijn werken, vind ik geen troost die mij kan
sterken, geen hoopc, dan die ik op U bouw; op uw genade zal ik
leven, op uw gena' den doodsnik geven, o Heer, aan wien ik mij
9 vertrouw" (Gez. 54: 5). Nu vraagt Paulus, of de zaligspreking uit den
psalm betrekking heeft op al of niet besnedenen. Wanneer we Ps
32:1, 2 lezen, mogen we daarin het woord van een als Israeliet
besnedene hooren, zijn geestdrift geldt niet de besnijdenis, doch de
vergiffenis van schuld. Trouwens om de besnijdenis, waarvan de
psalm geheel zwijgt, ging het hier niet. Paulus citeerde het psalmwoord naar aanleiding van Ge 15:6. Van dit laatste schriftgedeelte geeft het verband wel uitsluitsel over de besnijdeniskwestie,
maar dan in den geest van Paulus. Want eerst twee heele hoofdstukken verder leest men, dat Abraham met de zijnen wordt besne-
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10 den. Het voorrecht, waarvan de psalmist zingt, viel dus aan Abraham
althans niet te beurt in den toestand van besnedene, doch daarvóór
ii nog. De besnijdenis was derhalve evenmin als de werken een noodzakelijke voorwaarde voor de rechtvaardiging. Integendeel, het besnijdenisteeken komt eerst daarna als een zegel op de van God op
grond van geloof geschonken gerechtigheid. Men weet, wat in de
oudheid een zegel is en wat dit woord dus voor Paulus beduidt.
Het is de bekrachtiging, iets wat met de officieële handteekening te
onzent gelijk staat. In de Sv volgt een „opdat". Dit voegwoordje
hoort thuis in den toenmaligen stijl, maar is thans vrij wel teruggedrongen uitsluitend naar de Christelijke gebeden, waar het maar
al te vaak dienst doet als vulsel. Als Paulus ,,opdat" gebruikt, is
het niet in gebeden. Wij moeten er bij hem bij denken : naar Gods
plan. Dan verdwijnen tal van moeilijkheden. Maar ons „opdat" in
de gebeden is misplaatst, omdat we Gods plannen, waarvan we
diep afhankelijk zijn, niet kunnen doorgronden. Men vervange het
verouderde opdat door termen van onzen tijd. Hier lossen we het
op in de vertaling. Wat was Gods doel met het achteraf gegeven
zegel? Paulus zegt: Abraham moest een vader zijn voor allen, die
evenals hij, zonder te zijn besneden, door het geloof gerechtvaardigd
ia willen worden, en bovendien een vader voor hen, die wel besneden
zijn, maar dan moet dit niet een bloote formaliteit zijn, doch een zegel,
dat bij hun geloof behoort. Wie het ontvangt, moet als Abraham gelooven en zoo in zijn voetstappen wandelen. Dat wandelen in Abrahams voetstappen wordt in het Grieksch zoo mooi teekenend uitgedrukt, dat het fijne door menigen uitlegger voorbijgezien werd. Het
beeld is dat van voetstappen van een groot man in het mulle zand,
die een kleiner en jonger persoon na hem tracht bij te houden door
daarin te willen treden.
Geloof zonder besnijdenis heeft men een tijdlang zelfs bij Abraham
kunnen vinden, maar besnijdenis zonder geloof is een onding. Die zich
daarmede tevreden stelt, is zeker geen echt kind van Abraham. Hij
bezit alleen den bedriegelijken schijn, een zegel op het couvert van
een geledigden aangeteekenden brief. Men denkt onwillekeurig aan
Jh 8:37, 39.
13
Laten de Joden zich dan toch niet op hun wettische besnijdenis
beroepen. Want de belofte aan Abraham of aan zijn zaad, een
wereld -- de Sv heeft: de wereld — te zullen erven, kwam niet
van een wet, doch van de geloofsgerechtigheid. Wanneer Paulus
spreekt van erfgenamen eener wereld, dan staat hem niet één bepaald
woord uit Genesis voor oogen, doch een gansche reeks van goddelijke
beloften, daar gedaan, die hij onder dit ééne begrip samedvat. We
denken aan Ge 12:2, 3, 13 : 14-16, 15 : 5, 6, 8, 17: 2-9, 18 : 18,
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22: 17, 18. Het woord, dat blijkens vs. 17 het meest tot Paulus te
zeggen heeft, is Ge 17: 5. Maar daar heeten vele volken kinderen
van Abraham. Wij zouden dus die vorken juist omgekeerd zijn erven
willen noemen. Paulus doet het precies andersom, maar om dezelfde
gedachte uit te beelden: Het gemakkelijk verkregen bezit, niet door
de werken der we.t. Het woord uit Ge 17: 5' staat in het hoofdstuk
van de besnijdenis en. wordt dus ook eerst na de rechtvaardiging
14 van Ge 15 besproken. We verstaan dus, dat Paulus niet kan dulden, dat nog na die belofte de eisch van de wet wordt ingeschoven.
Bij Abraham is alles buiten de wet omgegaan. Is dit niet in orde en
kan men pas door de wet erfgenaam worden, dan zinken het geloof
en de belofte, die er langen Njd aan voorafgingen, als waardeloos weg.
15
Bovendien wat voor nieuw goeds zou de wet nog moeten brengen? Ze heeft slechts toorn Gods en straf tengevolge. Alleen daar,
waar ze ontbreekt, kan de overtreding buiten blijven. Niet de wet is
het onmisbare, doch het geloof is onmisbaar voor de gerechtigheid.
16 Paulus zegt heel kort: hiertoe moest "het" uit het geloof zijn, doch
met dit "het" bedoelt hij de gerechtigheid, die we dus duidelijkheidshalve in de vertaling inlaschten, Als de gerechtigheid uit de wet was
- zoo toonde Paulus boven, vs. 4, vgl. 11: 6 reeds aan - was ze
niet meer naar de genade, en Gods genadige belofte moest niet maar
zijn voor de wetsvervullers onder Abrahams zaad, doch voor al zijn
nakomelingen, vooral voor zijn echte, geestelijke nakomelingen, die
als hij geleoven. De vertaling van dit vers biedt onoverkomenlijke
bezwaren, die hier niet kunnen uiteengezet worden.
17
Een schriftwoord, Ge 17: 5, wordt aangehaald ten bewijze, dat
Abraham niet maar vader is van het oude volk I srael, doch van vele
volken. Misschien kunnen we nog krasser vertalen, want het woord'
voor volken beteekent voor den Jood, en voor Paulus dus ook, hetzelfde
als heidenen. Deze belofte werd aan Abraham gegeven, toen hij stond
voor het aangezicht van dien God, voor wiens aangezicht of: in wien
hij geloofde. Wij denken daarbij aan het woord: wandel voor mijn
aangezicht en wees oprecht, Ge 17: 1. En dan volgt er een bijvoeglijke bijzin, die gewoonlijk als bewijsplaats voor Gods schepping en
almacht wordt gebezigd, doch die oneindig veel meer heeft te zeggen.
De belofte werd gegeven aan een oude van dagen, die kinderloos
was, wiens. geslacht in plaats van zich uit te breiden, scheen uit te
sterven. Abram geloofde in dien God, die den doode, den verstorvene
weer doet opleven, die den ouden tronk weer doet uitbotten en niet
maar roept, doch reeds een naam geeft aan wat er nog niet is. We
denken hierbij vanzelf aan het vooruit noemen van den naam Izak
lang voor de geboorte van het kind, op welks geboorte nog te hopen
louter dwaasheid scheen. Dit komt immers voor in hetzelfde hoofdstuk
v. VELDHUIZEN, Tekst en Uitleg, Rom. 2e druk.
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van Genesis. Hieraan te denken ligt vlak voor de hand. Ook daar
neemt God de zaak, die onmogelijk schijnt, voor zijn rekening. Hij zal
er voor zorgen. Zoo is het ook, precies eender, wanneer God den mensch
rechtvaardig noemt, Hij geeft hem, door hem zoo te noemen, den
naam, den titel, als ware hij het reeds en hij is het, want God zegt
18 het. Wat een zaligheid en wat een heerlijkheid, op dien God te
19 vertrouwen gelijk Abraham het deed. Dat op hoop tegen hoop of
hopeloos toch hoopvol gelooven, dat niet letten op verstorven oudemannen of -vrouwenkracht, op de jaren, die men te boven is, dat
eenvoudigweg zich vast houden alleen aan het woord Gods, al
gaat alles er tegen in, dat heeft Abraham krachtig gemaakt, dat
deed hem God groot achten en straks groot maken, dat maakte hem
vader en maakte hem meer : vader der geloovigen. In vs. 19 is
een kleine, maar treffende afwijking van de Sv Er staat niet, dat
hij niet zag, maar dat hij wel zag het verschijnsel, dat hij en zijn
vrouw boven de jaren waren. Maar ofschoon hij het zag, lette hij
20 er niet op, want hij zag op God. Dat hij niet twijfelde door ongeloof, daarvoor staat in het Grieksch : het ongeloof, alsof Paulus zeg
22 gen wil : dat anders best te verklaren geweest zou zijn. Als er nu
volgt : daarom werd het hem ook gerekend tot gerechtigheid, dan
gaat Paulus weer eenige hoofdstukken uit het Ot terug naar Ge 15.
Dit kan geen vergissing zijn. Vooraf heeft hij juist grooten nadruk
gelegd op de volgorde dier hoofdstukken. Maar Paulus ziet in het
laatst verklaarde een typeering van Abrahams geloof. Wij zouden het
duidelijker kunnen uitdrukken door te zeggen : bij zulk een man werd,
zijn geloof tot gerechtigheid gerekend.
23
Dit alles was wel eervol voor Abraham, maar hij heeft er zelf zeer
weinig aan, dat het na zijn dood werd te boek gesteld. Wij hebben er
echter zeer veel aan. We kunnen uit zijn voorbeeld leeren. Het komt
er voor ons ook op aan, God aan te zien en dan op niets anders meer
te zien en niets anders meer te doen dan te gelooven in Hem, die de
dooden levend maakt en wat nog niet bestaat reeds een naam geeft
25 vs. 17. Want God heeft wederom zoo'n wonder gedaan, een nog
grooter. Hij heeft Jezus Christus, den gedoode, levend gemaakt, die
ten doode werd overgeleverd ter wille van onze zonden of overtredingen
en opgewekt ter wille van onze rechtvaardiging. Dat terwille van of
ten gevolge van moet in beide helften van het vers dezelfde beteekenis
hebben, iets wat maar al te vaak wordt voorbijgezien. De zonden
gingen vooraf en eischten zijn dood, daarna kwam de opstanding, die
ook voorafgegaan en geeischt werd door onze rechtvaardiging. De
rechtvaardiging is hier dus niet iets subjektiefs maar iets objektiefs,
algemeens, zie bl. 35. Zij staat tusschen Christus' sterven en opstanding
in. Door zijn sterven was alles in orde gebracht, 3:25; nu kon God
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in beginsel rechtvaardigen. Maar we aanvaarden dit alleen door het
geloof, dat zich toevertrouwt aan Hem, die wat nog niet is, noemt
als of het er ware en die ons rechtvaardig noemt.
5
De vruchten der rechtvaardiging, vs. 1-11. Het evangelie is Gods
reddende kracht, maar Hij redt niet ten halve. De redding is hier
slechts begonnen, en wordt eerst op het einde voltooid. De vrijkoop.
heeft plaats gehad, maar ze komt ten volle eerst op het einde, 8: 23.
De rechtvaardiging is geschied, maar het definitieve eindoordeel komt
nog. Wie zich gerechtvaardigd weet, moet er nu ook van genieten en
er aap beantwoorden. We hebben het en moeten het dus verkrijgen.
Het levende geloof is een leven der hope, en vreeselijke machten
pogen het vervaard te maken: de zonde, de dood en het vleesch. Deze
drie kan Paulus niet stilzwijgend voorbijgaan en daarom gaat hij ze
in de hoofdstukken 5-8 triumfeerend voorbij. Eerst spreekt hij
van de individueele vruchten der rechtvaardiging.
1
Het slot van het vorige hoofdstuk was onze rechtvaardiging, objektief voorgesteld. Nu komt de subjektieve kant. Ik voel veel voor
de sterke Sv: "wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof
hebben vrede bij God. Maar dat besliste "hebben" van vrede wordt
in de Grieksche uitgaven, terecht of ten onrechte: laten we hebben.
Dit is alleen te verklaren door het op te vatten als: laten we er
van genieten. Het kan dan ook best zijn, dat de Sv met wat ze
las gelijk heeft ondanks de handschriften, waarin wellicht eenige
afschrijvers een kleine fout hebben gemaakt, zóó klein, dat ze op
hetzelfde neerkomt, als wanneer iemand bij ons het onderscheid
tusschen een enkele of een dubbele letter 0 uit het oog verliest. In
ieder geval weet Paulus zich gerechtvaardigd uit geloof, er is geen
zweem van onzekerheid bij hem, en hij zegt tot zijn medechristenen
te Rome: we hebben vrede; of: laten we volop genieten van den
vrede, dien we hebben bij God. Dit is veel meer dan berusting. Het
is in plaats van de vijandschap, van de verstoorde verhouding, de
2 rechte verhouding door onzen Heer, door wien we alles hebben, ook
vrijen toegang tot de genade, waaruit we ons niet meer laten wegdringen of wegtroonen en waarvan we mogen roemen, nu hopend op
volle eerherstel bij God, geheel anders dan 3: 23, waar die eer verloren
was. Indien vs. 1 gelezen wordt: laten we genieten, moeten we ook
hier vertalen: laten we roemen, wordt echter het eerste eenvoudig en
kort: we hebben, dan wordt het tweede zonder meer: we roemen.
Beide vormen zijn in de grondtaal volkomen gelijk. Indien in vs. 1
een afschrijver zich heeft verschreven, moet dat verklaard worden uit
misverstand van de tweede plaats, waardoor hij de eerste veranderde.
3 De roemende in de hoop laat zich niet uit het veld slaan door, doch
zegeviert over de moeilijkheden. Alles werkt mede ten goede, 8: 28.
7*
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Dit heeft Paulus ondervonden. Verdrukking of druk geeft ook al stof
tot roemen, want men wordt er krachtig door. Het Nederlandsche
woord „lijdzaamheid" van de Sv mag ik niet lijden. Het lijkt zoo
lijdelijk en „volharding", daarvoor in de plaats gezet, klinkt zoo alledaagsch als de naam van de een of andere onderneming. Bij gebrek
aan beter kiezen we voor het aktieve Grieksche begrip, dat aan het
Duitsche „Ausdauer" herinnert: standvastigheid.
4
De hoefijzers der paarden, die voortdurend tegen de straatsteenen
getrapt zijn, worden kostbaar ijzer, al schijnen ze oud roest le zijn.
Het voortdurend verdragen van den stoot maakt beproefd of gehard.
We hebben in onze taal geen woord „beproefdheid", anders kon dit
dienst doen, om het ongelukkige „bevinding" te vervangen. De bedoeling
is soliditeit, massieve degelijkheid. Het duidt aan, dat iemand de proef
doorstaan heeft. Het staal is gehard. Het goud is gelouterd. Het keurmerk komt er op. En die gedegenheid werkt opnieuw hoop. Wie hier
door Gods genade de proef kon doorstaan, zal dit ook gegeven worden op het einde. Wat hoop uitwerkt, daarover kan men roemen als
5 in de hope van vs. 2. Die hoop zal niet ijdel blijken. Dit zegt niet
onze liefde tot God, die zoo weinig zegt, maar Gods liefde tot ons,
die als olie des Geestes in het hart is uitgegoten. Als God ons zijn
vrede schenkt en ons liefheeft, wat de Heilige Geest in ons getuigt,
dan mogen we zoo zeker hopen, alsof de hoop reeds vervuld was.
6 Het is niet zoo goed als zeker, doch vast en zeker. Wat is het bewijs
van die liefde Gods? Iets, wat Paulus in zijn dagen in tegenstelling
met al de voorgeslachten nog juist heeft mogen beleven, maar dat
een eeuwig raadsel blijft van goddelijke liefde : Christus is voor hen
gestorven, voor zwakken, die zich niet redden konden, voor godde7 loozen. Want hoewel niet licht iemand voor een rechtvaardige sterven
zal, het blijft nog mogelijk, dat hij het aandurft, voor zulk een goed
persoon te sterven, of voor een goede zaak te sterven. Het oude
Rome heeft zelf schitterende voorbeelden van vaderlandslievende
8 zelfopoffering gezien. Maar God geeft iets verbijsterends te aanschouwen. Hij bewijst zijn liefde door het sterven van Christus voor zon9 daren. Indien we dit ontzaglijke aanvaarden, als God ons liefheeft,
Christus voor ons gestorven is, wij gerechtvaardigd zijn, dan zijn
10 alle verdere gevaren vlakke bergen en droge zeeën. Dan geen toorn
Gods meer op het einde, geen vrees voor straf, want God heeft ons
de verzoenende hand gereikt en de vijandschap doen eindigen door
de réconciliation van bl. 38. Dan zullen we, door Christus' sterven
begenadigd, nog zekerder de volle behoudenis op het einde smaken
door hem, die uit de dooden herleefde. Als Paulus zegt „door zijn
leven" bedoelt hij niet een bloot menschenbestaan, waarvan men een
biografie kan geven. Het Grieksch bezit hier een heerlijker woord,

Rm 5:11.

UITLEG.

101

ii dat het ware leven aanduidt. En de behoudenis zal niet maar zoo
zoo zijn, doch met vlag en wimpel, roemende in hem, die ons nu
reeds de verzoening bracht.
Wat Adam bedierf, wordt door Christus goedgemaakt, vs. 12-21. -12 Wat persoonlijk ervaren werd, wordt nu meer in het algemeen behandeld. Van de geschiedenis der ziel komt Paulus tot die der menschheid.
Evenals door één mensch zonde en dood in de wereld kwam, is
er door één verschijning genade en leven gekomen en het laatste is
veel geweldiger nog dan het eerste. Maar van dat laatste gaat Paulus
eerst vs. 15 v. spreken. De zin van vs. 12 loopt niet af. Men kan
hem wel forceeren en laten afloopen. Dan vertaalt men zó 5 : Daarom
evenals door een mensch de zonde in de wereld gekomen is en door
de zonde de dood, zoo is de dood tot alle menschen doorgedrongen
en bijgevolg hebben allen gezondigd. Maar het is veel waarschijnlijker, dat Paulus zooals vaker al dikteerende even den draad los-,
laat, om die eenige verzen later weer op te nemen. Van die onderstelling gaat onze Tekst uit. Paulus laat zich, gelijk zoo vaak op het
eind van het vers weer door een denkbeeldigen bestrijder in de rede
vallen en dwaalt een oogenblik met hem van den hoofdweg af, om
na hem overtuigd te hebben, zijn weg voort te zetten. Bovendien
zit er een groote moeilijkheid in de tweede helft van het vers. De
Sv heeft daar het bekende : in welken allen gezondigd hebben.
Tegen deze vertaling verzet het Grieksch zich met hand en tand.
In plaats van „in welken" wil men zeer uiteenloopende vertalingen
geven. Men is er algemeen meer over eens, hoe het niet, dan hoe
het wel moet zijn. Er wordt vertaald : terwijl, omdat overeenkomstig het feit dat, waartoe, op welken grond, weshalve, met het
gevolg dat, in zooverre als, onder welke omstandigheden, daarbij
komt dat. En hiermee zijn niet alle vertalingen genoemd. Het
letterlijkst en daarom het meest aangenomen is: omdat, het duidelijkst
is echter m. i.: op grond hiervan besluit ik, dat. De zonde kwam nl.
in de wereld en daardoor de dood. Dé dood drong door tot alle
menschen, dus moet, zoo neem ik aan, dat Paulus' gevolgtrekking is,
de zonde ook wel tot alle menschen doorgedrongen zijn geweest,
al hebben wij ze niet zien zondigen, al waren het wellicht nog maar
kinderen. Wat sterven kan, moet wel zondig zijn. We krijgen dan
langs een anderen weg hetzelfde rezultaat als 3:23. Als bezwaar kan
hiertegen worden ingebracht, dat Paulus op twee plaatsen dan hetzelfde zegt. Maar het bezwaar tegen de vertaling „omdat„ is vooreerst,
dat Paulus dan op één plaats tweemaal hetzelfde zegt, in één adem
nog wel, ten tweede dat we dan een anderen werkwoordsvorm in
het Grieksch moesten hebben, die het geleidelijke van het proces
uitdrukt, ten derde, dat Paulus dan bijv. den dood van kleine kinderen
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reeds uit een daadzonde moet verklaren. Hoe het ook zijn moge, in
ieder geval zijn zonde en dood na en door Adam een algemeene
regel zonder uitzondering geworden, zelfs vóórdat nog de wet gegeven
13 werd. Met die laatste opmerking valt Paulus zich al dikteerende in
de rede, waardoor de zin eerst veel later zal afloopen. Hij laat zich
nu door een ander de vraag tegemoet voeren, of dan de zonde wel
14 toegerekend kon worden, voordat er een wet bestond. Zeker, zoo
luidt het antwoord, dat blijkt hieruit, dat toen ook reeds allen moesten
sterven - vgl. het „bijgevolg" van vs. 12 —, al hadden ze nog geen
wet en konden ze dus niet, gelijk Adam een bepaald gegeven gebod.
overtreden. Zoo sleepte Adam alien in zijn val mede. En toch is daar
nog een troost in. Adam was de type, het beeld, dat overeenkomt
meteen ander, of liever het pendant, het spiegel- of tegenbeeld, dat
er juist tegenover staat, want de trekken van verschil zijn grooter
dan die van overeenkomst. Adam en- Christus vormen een parallel
of liever nog een kontrast. Ze zijn twee polen, maar hemelsbreed van
elkander af als de Noord- en Zuidpool, twee hemelstreken, maar verwijderd als het Oosten van het Westen. Adam deed diep vallen, doch
Christus hooger stijgen. Adams noodlottige invloed was groot, Christus
reddende macht oneindig veel grooter. De overeenkomst is, dat beiden
alien, die van hen afhankelijk zijn, doen deelen in hun lot. Maar de
werking van Adam is-aardsch, die van Christus hemelsch, zie bl. 31, 33,
en veel machtiger.
is De val van den éénen Adam sleepte een gansch menschengeslacht
mede, maar de genade Gods en de weldaad van den éénen Christus
herstelde schitterender de talloos velen, die van hem afhankelijk worden:
16 Dit geschenk was oneindig veel meer. Want leidde het oordeel, de
straf, ondanks het enkele geval tot veroordeeling, de genadegave leidt
17 ondanks de vele gevallen van overtreding tot rechtvaardiging. Door
de schuld van één is de dood als een Oostersche tyran geworden.
Paulus kan niet zeggen, dat de genade nog veel meer tyran of despoot
wordt, want haar heerschappij is zaligheid, alsof men door de zachte
hand van een vreedzame vorstin wordt geregeerd. Daarom zegt hij
met een gelukkige wending, dat de bevoorrechte gerechtvaardigden
zelf koningen zullen zijn en leven door den éénen Jezus Christus:
18 De zin, die in vs. 12 was afgebroken, in vs. 15-17 reeds naar den
hoofdweg werd voortgeleid, wordt vs. 18 voltooid met een „derhalve".
Eén feit heeft alles bedorven, een grooter feit, het Grieksche woord
kan men vertalen door „rechtvaardigingsdaad", heeft het veel neerlijker weer goed gemaakt. Een zeer verklaarbare en verstaanbare
overdrijving was het woord van Augustinus : o- zalige schuld van
Adam, die zulk een verlosser bracht. Het vers klinkt in de Sv
heel anders, maar dat is niet de schuld van Paulus. De Sv heeft
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er te veel haar eigen verklaring in gelegd. Alleen zij heeft het eerlijk
gedaan door al wat ze van zich zelf invoegde kursief of tusschen
haken te doen drukken, zoodat ieder haar invoeging zelf kan nagaan.
Toch is het jammer, omdat men duur dien tekst in de Dogmatiek te
veel wil bewijzen inzake de erfschuld. Zie bI. 3l.
19
Wat de ongehoorzaamheid van den éénen eersten Adam bedierf,
heeft de gehoorzaamheid van den tweeden meer dan uitgewischt. Hij
brengt de zijnen verder dan de eerste mensch vóór den val was. Ze
zullen inderdaad rechtvaardig worden. We moeten echter niet voorbijzien, dat alle menschen, als uit zijn geslacht, afhangen van Adam,
maar dat alleen zij, die "in Christus" zijn, deelen in het heerlijke
herstel dat door den verlosser is aangebracht.
20
Tusschen de twee Adamsfiguren dringt zich de wet in. Er wordt
hiervoor een werkwoord gebruikt, dat niet vleiend klinkt. Het herinnert
aan de indringers van Ol 2: 4, het doet denken aan iemand, die als
een spellebreker roet in het eten werpt, zie bI. 31. De wet moest de
zonde vermeerderen. Voor dat vermeerderen wordt een werkwoord
gebezigd, waarbij we kunnen zeggen: druppel voor druppel. Daar"
tegenover werd de genade overvloedig als een bruisendebergstroom,
21 zie bI. 31. De zonde was een tyran, die maar één machtspreuk had,
gelijk een van Alva's rechters: de dood. Nu kwam een ander koninkrijk, dat van de genade, die door de gerechtigheid leidt tot een eeuwig
leven in Christus. Het "zoodat" uit onze vertaling in den Tekst kan
ook vervangen worden door "opdat", maar dan moet men er weer
bijdenken : naar Gods bedoeling, zie bl. 96.
6 1 Nieuw leven met Christus, vs. 1-14. - Nu God alles zoo heerlijk
heeft welgemaakt en uit het kwade het goede deed voortkomen, kon
een onwaardige gevolgtrekking worden gemaakt van betzelfde allooi
als in 3: 8 aan de kaak werd gesteld: de oude Adam kan gerust zijn
gang gaan in ons, de nieuwe brengt het wel weer in orde. Hoe meer
zonde, des te meer gelegenheid voor de .genade; .orn haar kracht te
toonen. Inderdaad bestaat er gevaar voor zulk een redeneering wanneer men met het koude menschenverstand te rade gaat en uitluitend
z let op het beeld van den rechtsterm rechtvaardiging. Nu laat Paulus
dus zien, hoe de rechtvaardige uit zijn geloof leejt. Zonde en genade
kunnen niet naast elkander gaan, alleen na elkander. Daarom gebruikt
Paulus thans een ander beeld, dat van het mystieke sterven en herleven met Christus. Het werk van Christus komt niet iedereen ten
goede, zooals Adam allen schaadde. Allen stonden met Adam in
betrekking als uit hem voortgekomen. Met Christus staat alleen in
betrekking, wie "in hem" is. Wie in Christus is, is in een ander leven
overgegaan, gelijk de libelIe, die op een zonrilgen dag boven het water
is uitgekomen, de leelijke chitinehuid heeft afgelegd en nu het lucht-

104

Rm 6:2.

UITLEG.

leven in den zonneschijn mag leiden. Ze zou onder water sterven.
Wie in Christus is, is aan de zonde afgestorven en kan er eenvoudig
niet in blijven leven. Wie uit het bedompte nachtverblijf de morgenlucht is ingegaan, zou het daar binnen niet meer kunnen uithouden.
3 De doop, welken ieder bij het Christen-worden onderging, dient tot
4 opheldering. Doopen in Christus wil zeggen : doen ingaan in Christus
als in een stroom, waarin men wegzinkt. Men wordt deel van Christus,
zooals men verdwijnt en opgaat in het water, men deelt dus in
Christus en zijn sterven, dus ook in zijn herleven, wat noodwendig
blijken moet uit een dood zijn voor de zonde en een nieuwen levenswandel met Christus. De geloovige is met hem als samengegroeid,
d. w. z. met den doop, het aanschouwelijke sterven van Christus,
maar dat sluit in zich ook een deel hebben aan de opstanding van
Christus, gelijk de gedoopte gereinigd uit het water weer te voorschijn komt. Waar men er zoo over denkt, wordt de doop niet naar
de waarschuwing van het bekende formulier uit gewoonte of bijge6 loovigheid gebruikt. De oude mensch, die met Christus werd gekruisigd,
is dus afgelegd, het lichaam heeft als organisme der zonde afgedaan.
7 De slavendienst van de zonde is uit. Als Paulus zegt : wie sterft, is
van de zonde af, kan dat niet van elk sterven gelden. Men denke
zich iemand, die in zijn zonden sterft ! Paulus bedoelt een zeer bepaald
8 geval : wie zóó sterft ondergaande en opgaande in Christus. Die mag
9 rekenen op een leven als één met hem, op wien de dood na zijn
io sterven geen vat meer heeft. De zonde maakte weleer noodig, dat
Christus stierf. Dit is nu geschied, eens en voorgoed. Het behoeft
niet meer herhaald te worden. Zonde en dood hebben geen recht
ii meer op hem. Zijn leven behoort uitsluitend Gode toe. De geloovige,
die nu met den Christus één is, heeft van dit beginsel uit te gaan
het is uit met de zonde. Voor haar ben ik dood, een gesloten huis,
ik leef voor God in Christus Jezus. De Rc en Sv voegen er ten
overvloede aan toe: onzen Heer.
12 De zonde mag derhalve niet haar domein hebben iri ons
sterfelijk lichaam. Men voelt hier weer de personificatie van de zonde
en dergelijke machten bij Paulus, zie bl. 28. De gehoorzaamheid aan
de begeerlijkheid is opgezegd. De Sv volgt hier een eenigszins
13 afwijkende lezing. Waren onze leden eerst snoode wapenen in
dienst van de zonde, nu worden ze bij de tot een nieuwen wandel
14 herleefden gesteld als blanke wapenen in dienst van God. Werd vs. 9
gezegd, dat de dood geen vat meer had op Christus, hier blijkt de
zonde geen vat meer te hebben op de zijnen. Ze heeft niets meer
over den geloovige te zeggen. De bedeeling en het gevaar van de
wet is hij te boven. Hij leeft onder den zachten schepter van de
genade.

Rm 6:15.

UITLEG.

105

Tweeërlei dienst, vs. 15-23. — Maar als de wet niet meer dreigt,
kan men dan niet gemakkelijk opnieuw gaan overtreden? Vs 1 was
sprake van stil voortzondigen, van blijven in den poel, hier van de
vraag, of de gereinigde er zich weer in zal werpen, omdat het nu
16 lijden kan. Een kras neen is het antwoord. Het kan -niet lijden. Wien
men dient, dien behoort men toe, geheel en al. Dit drukt Paulus twee
keer uit door het woord slaaf. Of men zit geheel onder de zonde om
te sterven, Of men staat onder de gehoorzaamheid tot gerechtigheid.
17 Een tusschentoestand is buitengesloten. En de lezers te Rome zijn als
heidenen zondeslaven gewéést, maar dit behoort, Godlof, tot het
verleden. Nu zijn ze getrouw geworden aan het Christendom. Er
wordt hier niet gezinspeeld op een bepaalde richting in het Christendom, wat meermalen werd verondersteld, maar op het Christelijk
onderricht in algemeen. Bij leervorm of vorm van leer denke men
vooral niet aan Westersche schoolsche wijsheid en pedanterie. Leer
of onderricht is praktisch en de vorm er van is eenvoudig de uitbeelding. De nieuwste Engelsche vertaling geeft het weer door: de
regel des geloofs. Men kan ook denken aan een leervoorbeeld, een
enkele denkt zelfs aan het voorbeeld van Christus. In elk geval zal
men meer hebben te denken aan „voorbeelden trekken" dan aan
„leeringen wekken".
Paulus gebruikt, gelijk zoo dikwerf, een aanschouwelijk beeld uit
19
het dagelijksch leven. Jezus zou nog aanschouwelijker zeggen : ge
kunt geen twee heeren dienen. Paulus, de vrij verklaarde van de
wet, verfoeit de wetteloosheid of ongebondenheid van hun vroeger
heidendom. Nu is hun roeping, de gerechtigheid te dienen tot heiliging.
Die heiliging is niet de heiligmaking van onze geloofsleer, het is
meer een godsdienstig, dan een zedelijk begrip. Het wil zeggen : om
20 geheel Gode gewijd te zijn, zie bl. 40. Vroeger was het anders met
de toen nog heidensche Romeinen. Als zondeslaven hadden zij niets
21 met de gerechtigheid uitstaande. Maar hun slavenbestaan en hun
slavenloon was er dan ook naar : iets waarover ze zich nu zouden
schamen, dus heel iets anders dan het evangelie, waarvoor Paulus
zich niet schaamt, 1:16. Waarvoor men zich dan wel te schamen
heeft, dat leerde ons de tweede helft van H. 1 meer dan genoeg. De leesteekens zijn iets anders dan in de Sv. De zin wordt
22 er mooier door. Thans is het met de Romeinen in Christus gansch
anders geworden, hun winst is : geheel Gode gewijd te zijn en
2.3 het einde daarvan is eeuwig leven in plaats van den dood. Het
stuk over tweeërlei dienst eindigt met tweeërlei uitbetaling. De eerste
doet het verdiende soldatentraktement beuren: den dood. De tweede
is een vorstelijk, een goddelijk gunstgeschenk : eeuwig leven in Christus.
We herinneren er aan, dat bij een veldtocht de veldheer zijn gehuurde
15
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soldaten volgens kontrakt de soldij betaalde, maar dat door koningen
bij een schitterende overwinning groote, niet bedongen, geschenken
uit den buit werden gegeven. Den dood krijgt men niet om niet. het
eeuwige leven wel.
7 1 Vnj van de wet, vs. 1-6. - In H. 6 zijn een tweetal misverstanden afgesneden, die uit het slot van H. 5 konden voortkomen. Nu vat Paulus den draad der bespreking van de wet weer
op. De tijd van de wet bleek voor den geloovige voorbij te zijn.
Dit bewijst hij nu nog eens uit het voorbeeld van een tweede
huwelijk, dat eerst plaats mag hebben, als de dood het eerste heeft
beëindigd. De vraag: of weet ge niet, wil zooveel zeggen als: ge
weet het ongetwijfeld, immers ik spreek tot goede verstaanders van
de wet. De wet heeft alleen vat op een levend mensch, niet op een
2 doode. Het is er mee als met een huwelijk. De vrouw is wettelijk
aan haar man verbonden. Maar als hij komt te sterven, houdt die
band op. De dood maakt een einde aan het huwelijk., Zoo Md de
mensch een - ongelukkig - huwelijk met de wet. Men ga niet de
afzonderlijke trekken uitwerken: de wet d. i. de man, de vrouw d.L'de
mensch enz. Zoo maakt men van elke gelijkenis een karikatuur. Iedere
vergelijking gaat mank, maar ze wordt wanhopig kreupel, indien men
haar wil afdraven. Men bepale zich tot het punt van overeenkomst,
dat alleen door zekeren takt of door oefening kan gevonden worden.
4 Hier is her dit: de dood heft een huwelijk op. Daarom doet het er
niets toe, als niet de wet, doch juist de mensch sterft. De geloovige
is dood gemaakt - met opzet kiest Paulus die krasse uitdrukking,
zoo verklaarbaar bij een ongelukkig huwelijk, al kan ze ook beteekenen: dood verklaard - voor de wet, alle betrekking heeft opgehouden en wel door het lichaam van Christus, door den mystieken
band van 6: 3, 4 met hem, die stierf en herrees uit de dooden. En
nu behoort de geloovige, door zijn dood van de wet gescheiden, aan
den herrezene toe. Paulus is niet altijd even gelukkig met zijn beelden,
5 maar iedereen begrijpt toch wel zijn bedoeling. Het huwelijk met de
wet leverde alleen wrange vruchten op. Nu komt een heerlijke bloei,
6 een vruchtdragen ter eere van God. Nu is de knellende band geslaakt
We zijn gestorven ten tijde van onze hechtenis - met de donkere
trekken vaneen gevangenisleven wordt het eerste huwelijk geteekend
-, het was een tijd van slavendienst, getuchtigd door de letter.
Thans behooren we geheel den nieuwen toestand des Geestes toe;
Tegenover letter staat steeds Geest met een hoofdletter, zie 2: 29 en
bI. 44. Het nieuwe, waarvan Paulus spreekt, is iets totaal anders dan
het vroegere. Daarvoor heeft het Grieksch een ander woord, dan ter
aanduiding van het jonge, dat er pas is, maar dat op zijn beurt weer
verouderen zal.
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De wet is anders niet zondig, vs. 7-12. — Weer moet het betoog
even stilstaan om een misverstand af te snijden. Men kon door het
voorafgaande de wet gaan beschouwen als een Blauwbaard. Dit ligt
in het geheel niet in Paulus' bedoeling. Het huwelijk was niet gelukkig, maar de schuld was -aan „de onbegrepen vrouw". Geen belasteren
van den vroegeren echtgenoot past. Het lag niet aan „hem", doch
aan „haar". De wet is niet verkeerd, maar de mensch deugt niet
Het eerste huwelijk had een paradijs kunnen zijn — het werd een
paradijs met een slang, dat werd verloren, De wet was een goddelijke macht, die ernstig waarschuwde tegen het kwaad, waarvan anders
8 de mensch zelf geen weet gehad zou hebben. En nu zag de zonde
haar kans schoon en begon ze sissend haar slangenwerk. We denken
onwillekeurig aan Ge 3, waarvan ook H. 5 ons reeds -herinnerde.
Maar Paulus zoekt het niet in anderen uit een- vroegeren tijd.
Er zit zooveel ervaring achter, dat Paulus ongemerkt begonnen is
9 in den eersten persoon te spreken. Hij heeft het niet meer over
den mensch in het algemeen, maar denkt aan het ontwaken van de
zonde in eigen boezem. Hij ziet zich teruggeplaatst in zijn gelukkigen
onbezorgden kindertijd, zonder hinder of last van wet of van verbod.
Dat was een leven zonder doodsangst. Het scheen, alsof er geen
zonde was. Doch het is de onkunde van den gezonde, die niet aan
zijn lichaam denkt. Later, als de kwalen voor- den dag komen, weet
hij eerst, wat vroeger werd genoten. Het kind weet zich niet vrij van
zonde, het is zich alleen de zonde niet bewust. Het heeft er nog geen
erg in. Toen kwam het gebod en de lentetijd was voorbij. Filo laat
het onbewuste leven van het kind eindigen op zevenjarigen, de Talmud op tienjarigen leeftijd. Paulus noemt geen zooveelste jaar. Hij
spreekt niet van „zoon der wet" worden, gelijk het feestelijk heet
io op twaalfjarigen leeftijd, maar van een ongelukkig huwelijk. Het gebod
werkte averechts. Het ketende niet, maar ontketende de zonde. Het
bracht geen leven, doch den dood. De zonde zag haar kans schoon
en nam die waar. Zij alleen profiteerde van Paulus' ontwakend -be12 wustzijn en hij werd niet zoon der wet, doch kind van de rekening.
Maar noch aan de wet, noch aan het gebod is de schuld, evenmin als
de zon er schuld aan heeft, dat het doode verdort.
13
Zielestrijd, vs. 13--25. — Nu gaat Paulus voort te doen uitkomen,
Wat voor strijd -de mensch in zich zelf heeft te voeren onder de wet.
Hij stelt zich dien zoo levendig voor, dat hij na straks in den eersten
persoon te zijn gaan spreken, nu ook nog van het verleden in het
heden overgaat. De strijd onder de wet lag ook nog zooveel dichter
bij dan de zonnige kindertijd. Er is geen sprake van, dat - Paulus'
lieden nog een leven onder de wet zou zijn, dat in een wanhopigen
strijd met de zonde ten onder gaat. Neen, de verlossing is al duide7
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lijk geteekend in de voorafgaande hoofdstukken. Toen hij onder den
greep was van de nachtmerrie, heeft Christus hem gewekt en nu
vertelt hij zijn angstigen droom, dien hij nog weer doorleeft, zoodat
hij dien in liet heden ziet. Na de juichtonen van Rm 5 en 6 kan
men niets meer toegeven, dan dat Paulus nog eens met huivering
betreedt de bouwvallen van de verbrande woning, waaruit Gods genade hem redde als door vuur. In dien zin is het ook, dat hij zich
1 Ko 15:9 noemt den minste onder de apostelen, maar wij noemen
Paulus (den kleinen) den grooten heidenapostel. Het gedeelte, dat nu
volgt is heel iets anders dan bijv. GI 5: 17, dat ten onrechte als
parallel wordt beschouwd. In 01 is sprake van den nieuwen mensch
in wien het vleesch vruchtelooze pogingen aanwendt. De nieuwe
mensch geeft niet toe aan allerlei opwellingen, maar volgt den wil
des Heeren en laat zich door den Geest leiden. We zijn daar een
heel eind verder, in het teeken van Rm 8 : 14. Maar in Rm 7 ziet de
geredde schipbreukeling nog eens vol ontzetting naar de kokende
zee des verderfs, waaraan hij ontrukt is.
Het goede is niet Paulus' dood geweest, maar het kwade heeft het
goede misbruikt en zoo zijn oneerlijken aard doen blijken. Door het
beste te kunnen vergallen toont de zonde het duidelijkst, wat ze
eigenlijk is. Maar ten slotte bereikt ze haar doel niet. Ze ontmaskert
alleen zich zelf in hare afzichtelijkheid. Ook hier is het „opdat" weer
te bezien van de hoogte van Gods raad, die bestaan zal. De wet is
een hoog, geestelijk iets, maar Paulus, op zich zelf beschouwd, was
gevormd uit vleesch. Dit is iets anders dan het vleeschelijk, dat de
Sv in haar Grieksche uitgave vond. Zie bl. 29. Paulus was een
gemakkelijke prooi voor de zonde, een slaaf, die haar niet veel
moeite kostte. Wat men altijd in vs. 14 tegenwoordigen tijd noemt,
is het niet. Het is feitelijk de volmaakt tegenwoordigen tijd, het perfectum. Men heeft een eigenaardigheid van Paulus' taal hier geregeld
voorbijgezien. Het is niet : ik ben van vleesch en als zoodanig een
verkochte in de macht van de zonde, maar: ik werd verkocht aan
de zonde. Hij weet niet — hier komt eerst de tegenwoordige tijd —
hoe hij het met zichzelf heeft. Hij is zichzelf een raadsel. Er is een
zwak willen, zoo zwak is het Grieksche woord, dat we het in den
Tekst door „wenschen" konden vertalen. Maar het niet gewenschte
wint het. Dit zwakke wenschen en toch anders handelen van een, die
niet recht weet, wat hij uitricht, is niet het doen van den wedergeborene, die zich door den Geest Gods laat leiden, maar van den
mensch onder Israel, aan zich zelf overgelaten : een zuchtend, mokkend slavenbestaan. Zoo laat ook een heidensche dichter een heidensche vrouw zeggen : mijn begeerte raadt me anders dan mijn verstand, ik zie en erken het goede, maar volg toch het kwade (Ovidius,
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Medéa). Zoo erkent de mensch ook het goede van Gods wet. De
zonde echter die in hem zit regeert. Het is alles haar schuld. De
mensch is geen meester meer in zijn eigen huis. De zonde beslist
alles. Zij heeft de leiding. Zulk een inwonen van de zonde mag men
niet aannemen bij den wedergeborene. Dat doet Paulus dan ook niet.
Die beslissende leiding van het hoofd des huizes heeft bij den geIoovige de Heilige Geest en Christus, vgl. 8: 9, 10, maar bij den
18 mensch buiten Christus is die leiding aan de zonde. In het vleesch
is geen tegenwicht. De mensch brengt het niet verder dan een zwak
wenschen. De Sv volgt in vs. 18 een eenigszins uitvoeriger lezing,
waarin de woorden „vind ik niet" voorkomen. Het opschrift „twee20 strijd" boven deze verzen is eigenlijk nog te sterk. De zonde handelt
en de mensch zucht onder die indringster. We kunnen niet eens
23 van vrome, slechts van ijdele wenschen spreken. In het diepst van
de ziel is een welbehagen in wat Gods wet eischt, maar de leden
storen er zich niet aan. De mensch wordt uit den droom zijner
idealen wakker geschud door de kille werkelijkheid. Hij ziet in zijn
lichaam een gansch andere wet heerschen, dat, wat zijn verstand,
zijn redelijk onderscheidingsvermogen hem voorschrijft op zijde dringen
en hem in krijgsgevangenschap houden van die wet, de dringende
macht der zonde in zijn lichaam. We hebben in vs. 22-23 viermaal
het woord „wet". Paulus bedoelt er drieërlei mee. In vs. 21 vertaalden
we hetzelfde woord uit het Grieksch door regel. Het woord „wet"
heeft allerlei schakeeringen, zie bl. 30.
24
Er is geen baat bij den mensch in zich zelf. Er blijft hem niets over
dan een wanhoopskreet. Het lichaam is levende dood. Doch het behoeft niet ,daarbij te blijven. Paulus ontwaakt uit den bangen droom
van het verleden ten de angstkreet vlucht voor een danktoon, een
Godlof. Hij is verlost en ook dankt hij — beide kan — door bemiddeling van Christus. Er bestaat van dit vers een eigenaardige lezing
25 van sommige handschriften. Op de angstkreet, wie zal mij verlossen?
volgt daar het antwoord : de genade Gods. Maar de genade Gods
heeft Paulus al verlost. Daarom is beter op zijn plaats de dank aan
God voor de in Christus geschonken verlossing. De slotsom is, dat
de mensch — zelfs de Jood —, aan zich zelf overgelaten en dan
buiten Christus om, met zijn verstand — de Sv geeft dit zedelijk
en redelijk onderscheidingsvermogen telkenmale door „gemoed"
weer — buigt voor de wet Gods, maar met zijn vleesch zwicht voor
de wet, de dwingelandij der zonde. Dit laatste vers heeft velen
dwars gezeten. Men heeft het willen verplaatsen, er een vraagzin van
willen maken, doch dat alles helpt niet veel. Het is alleen verstaanbaar als een korte samenvatting met nuchtere woorden van wat in
gloedvolle woorden van de ervaring beschreven werd in de verzen
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13-24. Het ik-zelf is niet Paulus als geloovige, maar de mensch
buiten Christus om gedacht. Even dient er op gewezen te worden,
dat vs. 26 van de Sv hier nog bij vs. 25 behoort.
8 1 Vrij van het vleesch door den Geest, vs. 1-17.
Met het vleesch
alleen blijft de mensch een ellendig wezen. Komt de wet er nog bij,
Ilan wordt het maar des te erger. Het danken wordt eerst mogelijk
door een andere tusschenkomst : „in Christus." Maar dan komt ook
alles volkomen in orde. Dan is de mensch niet meer aan zich zelf
overgelaten. De zwakke, in zich zelf verloren, wordt „in Christus" behouden. Dan is er geen reden meer tot de verzuchting : „ik ellendig
mensch." Voor den geloovige bestaat er geen verdoemenis meer. Dat
woord staat niet langer in zijn woordenboek, nu hij „in Christus" is,
in hem opgaat, met hem vereenigd is. Sommigen willen voor verdoemenis een zachter woord, veroordeeling, maar de zaak blijft geheel
dezelfde daarbij. Het verdient aanbeveling het krasse woord hier niet
te verzwakken. De Sv heeft hier in overeenstemming met wat haar
vervaardigers in den Rc lezen een invoeging, die de nieuwere uitgaven
op grond van de handschriften weglaten. Het is een herhaling uit
2 vs. 4. Eigenaardig, dat Paulus, die van het donkere verleden in den
eersten persoon sprak, het van het nieuwe leven doet in den tweeden.
dus anders dan in de Sv. Een prediker doet onverstandig, door zich
zelf in het licht en zijn hoorders in donker te plaatsen. Paulus handelt
als een goed menschenkenner en als een nederig mensch.
Wie „in Christus" is, zoo zullen we straks zien, vgl. bl. 33, is ook
in den Geest. De Geest des levens heeft ook een wet, maar een, waarbij we niet denken aan een dwang tegen wil en dank, maar aan een
vanzelfsheid gelijk bij een natuurwet, aan een machtig beginsel, dat
den geloovige heeft bevrijd van de dwingende slavernij, in Rm 7
3 zoo aangrijpend geschilderd. Want wat door wet en vleesch eer erger
dan beter gemaakt werd, heeft God schitterend in orde gebracht. Hij
heeft het schijnbaar onmogelijke tot stand doen komen. Hij heeft zijn
eigen Zoon gezonden in wat het Grieksch noemt: de gelijkheid van
het vleesch der zonde. Dat woord gelijkheid is bij ons abstrakt, gelijk
alle woorden op -heid, maar de Grieksche vorm en beteekenis zijn
steeds zeer konkreet. We hebben hetzelfde woord, op gelijke wijze
gebruikt, Rm 1:23, 5 :14, 6: 5: iets wat gelijkt op, zoo iets als.
Paulus wil niet zeggen, dat Christus komt in een schijnlichaam, maar
evenmin bedoelt hij het andere uiterste, dat Christus zondig zou zijn.
Juist beweegt zich hier alles om des Heeren zondeloosheid, vandaar
de zoo zorgvuldig gekozen woorden, die tweeërlei misverstand moeten
afsnijden. Christus is gekomen, terwijl hij was in zoo iets als zondenvleesch. Zoo kwam hij opzettelijk om de zonde, om haar op haar
gestolen terrein het recht van bestaan te ontwringen en hij heeft
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op dat door haar veroverd gebied de zonde veroordeeld, haar ongelijk,
haar onrecht aan de kaak gesteld, haar haar bestaansrecht ontnomen.
Neen, nog sterker. Hier komt hetzelfde woord verdoemenis uit vers 1
te pas. Hij heeft de zonde verdoemd. Op haar de verdoemenis toepasselijk gemaakt, die voor den geloovige niet meer bestaat. Paulus
zegt niet nadrukkelijk of dit door Christus' leven dan wel door zijn
sterven is geschied. Vgl. bl. 36. Aan het laatste denken velen wegens
de woorden: om de zonde. Terwijl hierover de uitleggers nog strijden, staat één ding wel vast : Christus werd ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde en daardoor bleek het zonneklaar, dat de zonde
geen recht kan doen gelden op het vleesch. Ook hier voelen we dat
dus niet per se het vleesch behoeft te zijn een tegengoddelijke
a macht. Zie • bl. 29. Gods bedoeling bij de zending van Christus en
bij zijn overwinning was, dat de gerechtigheid, die de wet beoogde,
ten slotte toch worde verwerkelijkt, zoo niet door ons, clan althans in
ons, die niet wandelen naar het vleesch — in den ouden, kwaden zin
— doch naar den Geest. Wandelen is een bijbelsche term, dien we
niet met het hedendaagsche woord kuieren hebben te vereenzelvigen.
Het duidt aan een gestadig zich voortbewegen, een voorttrekken met
een doel, niet ,een rondslenteren ter verpoozing. Het algemeen gebruikelijke woord levenswandel doet ons de echte beteekenis nog voelen.
Gezondheid blijkt uit een veerkrachtigen tred. Zoo is er ook een wans delen naar den maatstaf des Geestes. Er is tweeërlei gang en tweeër6 lei streven of gezindheid. Het vleeschelijke streven wil zeggen: sterven, het geestelijke: leven en vrede. Leven dat vrede is, is het zeld7 zame ware leven. Men kan niet twee heeren dienen. Wie het vleesch
dient, kan geen behagen scheppen in wat God wil en kan Gode ook
a niet behagen. Wat in de verzen 5-7 in de Sv heet „bedenken" is
een eigenaardige Grieksche uitdrukking. Het bedenken van de dingen
van iemand wil zeggen: sympathizeeren met hem, het geheel met
hem eens zijn, zijn zienswijze deelen. Het strekt zich veel verder uit
dan het denken alleen. Wij hebben in zoo'n geval een uitgang -isme
van de Grieken overgenomen. Alleen zou het een geforceerde of
hybridische uitdrukking worden, wanneer we van vleeschisme of
Geestisme gingen spreken.
9
In wie de Geest Gods woont, die spannen niet samen met het vleesch
en dat kan Paulus met nadruk van de geloovigen te Rome verklaren.
Het „zoo anders" van de Sv klinkt onduidelijk. Voor ons oor is
het meer Duitsch dan Nederlandsch. Het wil zeggen : althans indien ... of nog krasser : anders zou het niet waar moeten zijn, dat ...
Het inwonen van den Geest staat tegenover het inwonen van de zonde
in H. 7. Het wil niet maar zeggen als logé, doch als meester
en gebieder. De mensch wordt dan geheel vervuld of bezeten door
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lo zulk een macht. In de verzen 9-10 gevoelt men, hoezeer het over-

eenkomt, in Christus of in den Geest van Christus te zijn en den
Geest te hebben of door den Geest te worden bewoond. Zie bl. 33.
De geloovige is in den Geest of in Christus en de Geest of Christus
is in hem, zie bl. 40. In wien de Geest woont, heeft de zonde haar
rechten van bewoonster verloren. Ze is uitgedreven. Het lichaam mag
nog de litteekens en de nawerking van haar mishandeling dragen en
in zekeren zin als een lijk, als iets doods te beschouwen zijn, de geest
is door de gerechtigheid louter leven. We weifelen hier tusschen
Geest of geest. De keuze van de beginletter is moeilijk, bl. 44. Het
ii geestelijke leven grijpt om zich en werkt even aanstekelijk als vroeger
de zonde deed. De Geest van Hem, die herleven doet en den Christus
opwekte, zal in den geloovige het lichaam, dat den dood gewijd is,
tot nieuw leven brengen, hier reeds, maar vooral bij de opstanding.
12 We hebben dus nog altijd een schuld, doch niet meer tegenover
het vleesch, dat niets meer te zeggen heeft en den dood in zich draagt.
We zijn nu aan den Geest verplicht de hebbelijkheden van het dood14 verklaarde lichaam te dooden. Dat is geen slaventaak, doch een kinderverplichting. Aan de leiding des Geestes gehoorzamen alleen zonen
15 Gods. De Geest zelf geeft de kracht, Abba te stamelen, den naam
dien ook Jezus aan zijn Vader gaf, een Arameesche gebedsklank van
het heilige land, ook herinnerend aan het „Onze Vader". Hij is de
Geest van het zoonsrecht, van de adoptie, de aanneming tot kind van
16 iemand, die vreemd was. Maar nu zijn we niet vreemden meer, doch
zonen van God gemaakt. De Geest sterkt onzen geest in die overtuiging. Nog teederder dan het rechtelijke zonen klinkt het nu vol17 Bende : kinderen. Nu hebben we alles. Kinderen Gods zijn we en
erfgenamen, maar dit alles samen, in verbinding met Christus. Door
den geloofsband mogen we deelen in zijn rechten en zullen we deelen
in zijn volle glorie — of het moest zijn, dat we niet deelden in zijn
lijden. Het lijden kan derhalve niet worden gemist.
18 De hoop der kinderen Gods, vs. 18-30. — Ja, nu is er nog lijden
en het moet er nog zijn. Maar terwijl onze voeten van de dorens
worden stuk gereten, ziet ons oog uit naar het glanzend verschiet
en onze geest gaat ver boven het leed uit. Is onze ziel bij wat ons
geestesoog ziet, dan sparen we onze voeten niet bij hun pijnlijken
gang. Paulus kan daarvan meespreken. Wat zouden de talrijke smartelijke ervaringen kunnen hinderen? Haar bezwaren halen bij verre na
niet bij het gewicht van de toekomst, bij de heerlijkheid, die niet
maar aan de geloovigen zal vertoond worden, doch die zij voor de
oogen van anderen zelf zullen toonen. Dan zullen ze zijn als een
blinkend marmeren beeld, dat op een zonnigen dag wordt onthuld.
We gebruikten hierboven met opzet tegenover elkander de woorden
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bezwaar en gewicht. Het is ons te doen om de mooie vergelijking
van oude Nederlandsche theologen, die bij bezwaren wezen op de
gewichten van de klok, waardoor het werk op gang wordt gehouden.
Onder den druk komen de geloovigen straks vandaan als het drukwerk van de pers, als het prachtwerk van den binder, die het o, zoo
gekneld heeft om het in den vorm te krijgen.,Ze zullen dan den glans
19 van Christus afstralen. De schepping zelf zal door hun glans beschenen worden en zij wacht er nu reeds op met hunkerend verlangen,
ze heeft immers zooveel van de duisternis en de koude te lijden
gehad door den val des menschen, die haar meesleurde naar de
diepte, wiens vloek naast den mensch in de aarde sloeg. Veel heeft
ze geleden met haar ontkroond hoofd, maar ze kan hoop. koesteren.
Wanneer eenmaal Gods kinderen ten volle tot hun recht komen, dan
zal een nieuwe schepping deelen in den glans, die van hen afstraalt.
We herinneren ons onwillekeurig als tegenbeeld daarvan de dieren,
die tegen den zondvloed een schuilplaats zoeken bij Noach en die
nog bij een katastrófe de nabijheid der menschen begeeren.
22
Hebben we vroeger opgemerkt, bl. 5, 11, dat Paulus de stedeling,
weinig aandacht schenkt aan de natuur, veel minder dan Jezus, hier
zien we toch, dat hij niet ontbloot is van gevoel voor haar. Hij hoort
ook de stem der schepping, maar vertolkt die door een miserére, niet
door een jubilate. Het natuurgenot stelt hij uit tot een heerlijker
eeuwigheid, voor het herwonnen paradijs. De natuur dient hier om
den mensch alle onschuld te benemen en om met haar samen heimwee te koesteren naar die lente, waarop geen herfst meer volgt.
Overal verneemt Paulus een aanhoudenden klaagtoon. Hij voelt het,
dat de nachtegaal in donker zingt, de vogel met de schoonste stem
en den duisteren naam, en da t . de blanke orchideeën alleen in den
nacht geuren.
23
Evenzoo als met de onbezielde schepping is het gesteld met de
bezielde schepping, zelfs met de geredden onder haar. Wij zelf, die
den Geest hier reeds bezitten met de vele zaligheden, aan dit bezit
verbonden, we hebben hem nog maar als een voorsmaak, als een
eersteling, die aan den vollen oogst slechts voorafgaat. Hij zingt in
ons binnenste het lied van het ware vaderland en wij storten tranen
van heimwee. Zuchtend wachten wij — de zonen Gods, de verlosten
— óp het zoonschap, óp de verlossing, den vrijkoop, de volle lossing
van ons lichaam, zie bl. 37. Want ook datzelfde lichaam, dat straks
dood verklaard werd, komt weer vrij. Het is óók een deel van de
schepping en het zal in de eerste plaats deelen in de heerlijke Vrijheid der zonen van God. We hebben hier op aarde reeds door den
Geest in handen het welverzegeld bewijs van onze hemelsche bezitting, maar het beloofde land ligt aan de overzijde van het breede
V. VELDHUIZEN, Tekst en Uitleg, Rom. 2e druk.
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water en we moeten nog een groote reis maken naar het verre
Westen van zonsondergang om het te aanvaarden. We zijn gerechtvaardigd, verlost heilig. Som nu maar alle andere voorrechten en
eeretitels op, bl. 27, maar we zijn het nog slechts voorloopig, in
beginsel, in hope. Het heerlijkste komt nog. Dit is het zalig onvoldane
verlangen van de hoop.
26
De natuur en ons binnenste zingen aan weerszijden van de heining
onzes leven het weemoedig lied van verlangen, en als de toon daalt,
dan haalt de stem des Geestes hem weer op en doet hem hooger
klinken, maar ook innerlijker worden. Het wordt een gebed. Het gaat
niet langer uit naar iets, doch naar iemand, naar den Eénige, naar
27 Hem, die leeft en doet leven. En de Geest leert ons weer bidden als
aan moeders knie en wat de Geest bidt voor heiligen — niet voor de
heiligen — voor Gode gewijden, is naar Gods wil, en de Vader weet
wat de Geest wil en wij willen wat de Geest wil.
2.8 En laat het nu maar gaan zooals het gaat. Het gaat altijd goed voor
hen, die God liefhebben. Maar meteen verklaart Paulus het nader,
om toch maar niets van zwakke menschenliefde afhankelijk te doen
schijnen : die naar Gods voornemen geroepen zijn. We weten, het is
die machtige roeping Gods, waarop nooit de mensch met een „neen,
29 ik wil niet" kan antwoorden, bl. 27. Neen, niet onze liefde, niet ons,
niet ons, o Heer, maar uwen naam zij eer ! Gods voornemen, dat is
de eenige verklaring, die de verloste heeft voor het onverklaarbare
feit, dat hij, een zondaar, een machtelooze, een verlorene, behouden
werd. En nu ziet Paulus de gouden schakels van den keten voorzoover
ze op aarde neerhangen, maar hij ziet ook duidelijk, dat de beide
uiteinden met ontelbare schalmen uitkomen in den hemel, waar ze in
Gods hand zijn. Hij ziet maar een stuksken der zaak, die geheel in
Gods macht is en van Hem alleen afhangt. God is het één en het al.
Hij heeft voorgekend en voorbestemd. Laten wij bij de geheimenissen
van den Eeuwige, die boven tijd en tijdsverloop op den troon is gezeten, niet twisten over volgorde. God heeft voorbestemd broeders voor
den ééngeborene opdat hij tegenover hen éérstgeborene worde, bl. 51.
so En wat God zich voornam, geschiedt. Hij heeft hen geroepen, gerechtvaardigd, verheerlijkt. Hij heeft het reeds gedaan in beginsel en
doet het ten volle onafhankelijk van den tijd. Dat is de zekerheid te
midden van alle onzekerheden des levens van hen, die wetten, door
God geroepen te zijn.
Geloofsverzekerdheid, vs. 31-39. — Met den slag van den leeuwerik
31
zagen we Paulus opstijgen van hoop tot zekerheid. Daar komt een
hoogte, dat hij niet verder meer kan. Wat zal hij nu nog zeggen? God
staat voor ons in, neemt ons voor zijn rekening, bl. 39. Wie vermag
daartegen iets te doen? Hij offert voor ons zijn eigen Zoon, wat zal
24
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hij ons dan nog kunnen onthouden? Uitverkoren van God, door
Hem zelf gerechtvaardigd, wie maakt dat ongedaan? Christus soms?
Neen, hij heeft immers zelf het offer voor ons gebracht. Hij is gestorven en opgewekt en bidt voor ons aan Gods rechterhand even
dringend, als de Geest het in ons binneste doet, vs. 26. Wie of wat
3s kan ons van dien Christus scheiden? Nu kan Paulus met name de
moeilijkheden van zijn apostelleven opsommen, hij kan gerust de
klacht van Ps 44:23 over dreigende vervolging aanhalen. Ondanks
37 dit alles heeft hij reeds vooraf een glansrijke overwinning behaald
door middel van hem, die hem heeft lief gehad met een liefde, die
as uit het groote offer bleek. Paulus is zeker van zijn zaak. Ook wat de
menschen van zijn tijd zoo deed sidderen, de macht der demónen, die
van dood en leven, de belaging van lagere en hoogere booze engelen,
de krachten uit elementen of luchtruim, hetzij boven of onder de aarde,
men denkt aan den tijd van de astrologie, die de menschen deed beven voor een ongelukkig gesternte of voor een onheilspellenden planeet
— dit alles is een quantité négligeable voor Paulus. Niets, niets in
de geheele schepping, wat ook in het gansche heelal, kan hem los
rukken uit den greep van de liefde Gods, die hij heeft ervaren in
Christus Jezus onzen Heer. Het hoofdstuk begon met : geen verdoemenis meer; het eindigt met: geen scheiding meer. Het was me onmogelijk, in dit heerlijke hoofdstuk stil te staan bij kleine afwijkingen
in den tekst, die door de Sv gevolgd werd. Dit moet maar door
vergelijking worden gezocht.
g i
Paulus' verdriet over Israel, vs. 1-5. — Na het hoogtepunt bereikt
te hebben, daalt de leeuwerik weer. Laat hij het eensklaps en ongemerkt doen. Zoo even hebt ge hem nageoogd, terwijl hij de hoogte
tegenjubelde. Nu vindt ge hem weer wroetend in de aarde. Hetzelfde
verschil tusschen H. 8 en 9. Men bedenke daarbij, dat Paulus stil
voortdikteert zonder een afdeeling in hoofdstukken, die eerst van veel
later tijd is.
Plotseling is de lofzang uit, en we staan buiten de kerkmuren in
den kouden avondwind. Zulk een overgang moet kort zijn. Paulus
heeft gezweefd in hemelhoogten en toen kwam weer terug de voortdurend kwellende vraag: en waar blijven de anderen, mijn eigen
volksgenooten? De man, die aan alle persoonlijke gevoeligheden
ontgroeid is, wordt gefolterd door de smart, zijn eigen volk niet voor
de zaligheid in Christus te kunnen winnen. Schitterend is het evangelie gebleken een reddende Godskracht tot de hoogste zaligheid
toe voor ieder die gelooft, maar wat wordt er van dat : allereerst
voor den Jood ? De Jood heeft het vooral noodig. Maar waarom wil
3 hij het dan niet? Vele eersten worden laatsten. Die Paulus, die door
niets van Christus te scheiden is, zou als een Mozes voor zijn volk
33
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willen uitgedelgd worden uit het boek des levens en als onder een
ban van Christus gescheiden, wanneer het hun maar baten mocht.
Wat we door bloedeigen stamverwanten vertaalden, kan ook wijzen
meer bepaaldelijk op zijn betrekkingen uit Tarsus, Rm 16:7 v.
Hoe konden de Joden sterren van de eerste grootte zijn I Men denke
4
aan de Da Costa's en Capadoses en andere met eere genoemde
gekerstende Jodenfamilies te onzent. Nu gaat Paulus voort met wat
H. 3:2 slechts vluchtig werd aangeroerd, doch niet afgehandeld.
Hoe groot waren hun voorrechten. De naam Israelieten, het zoonsrecht, de heerlijkheid Gods in hun midden — men denke maar
aan de wolk- en vuurkolom —, Gods beschikkingen of testamenten.
Dit zijn geen verbonden, want er is geen tweezijdig kontrakt. Alles
gaat van God uit, zie bl. 27. Verder de wetgeving, de heilige
s tempeldienst, de beloften. Als aristokraten des geestes kunnen ze
meespreken van voorvaderen, nog wel van de aartsvaders, waarvan
wij het nog een voorrecht achten, als van geestelijke voorouders te
kunnen gewagen. Maar het allerbeste van hen zit niet onder den
grond, doch in den hemel. Uit die mannen is voortgekomen, voorzoover men op den lichamelijken faktor let, de Christus, van wien Paulus
met een doxologie, een lofprijzing, die anders alleen aan God gewijd
is, durft zeggen : hij is God, eeuwig te prijzen. Niet allen willen dit
aanvaarden. Zij vinden, dat een doxologie alleen God toekomt. Dit is
ook zoo, maar daaruit blijkt dan juist, hoezeer Paulus Christus als God
beschouwt. Er worden tal van andere verklaringen met wijziging van de
leesteekens gegeven, maar wij gaven de o. i. eenig mogelijke. Zie bl. 35.
Nu gaat Paulus het probleem van Israels mislukking van alle zijden
bezien. Hoe kan het met het volk van Gods welbehagen zóó verkeerd
gaan? Paulus wentelt het probleem om en om, doch vindt geen sleutel.
Hij kan alleen zeggen, hoe het niet is.
6
Israels val niet in strijd met Gods beloften, vs. 6-13. — Gods
woord is geen bloem, die verlept en uitvalt zonder vrucht te zetten.
7 Israel wil zeggen de kern daarvan. In Abrahams geslacht wordt telkens de een bevoorrecht boven anderen. Onder de vleeschelijke nakomelingen zijn maar enkelen dragers van de belofte. Eerst Izak, die
zelf geheel en al door de belofte in het leven geroepen is tegen alle
menschelijke berekening in, H. 4: 17 v.
Straks wordt zelfs uit de twee kinderen van één vader en één moe10
der Jakob gekozen. Eerst was er sprake van één man met twee vrouwen, nu van één vrouw met één man. De nadruk valt dus niet op
het geslacht van een der beide echtgenooten, doch op de monogamie.
Enkelen meenen, dat men in plaats van het eenigszins vreemde „van
één persoon" vertalen kan : in eenmaal. Dit zou zeer toe te juichen
zijn, indien het uit Grieksche voorbeelden te staven was.
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Ook hier geen misrekening of tegenvaller voor God. Hij vergist
zich niet. Zijn raad zal bestaan. Hij werkt naar een vast voornemen.
12 De oudste van Izaks zonen zal den jongsten dienen naar het woord
van Ge 26 : 23. Daarmee komt overeen de uitspraak van MI 1: 1 v.
Israel wordt boven Edom gesteld. Wat daar van volken geldt, past
Paulus toe op hun stamvaders reeds vóór hun geboorte. Hij staat niet
stil bij het haten van Ezau, zie bl. 28. Dit moeten wij ook niet doen.
Het komt hier aan op het liefhebben van Jakob. We hebben niet op
zijpaden te verdwalen, doch den hoofdweg te volgen. Gods doel
wordt bereikt, zijn woord bewaarheid.
Niet in strijd met Gods rechtvaardigheid, vs. 14-29. — Weer een
14
negatieve uitspraak boven een negatieve bespreking. Wil men uit het
voorafgaande een wapen tegen Gods rechtvaardigheid smeden, dan
is moet Paulus ernstig waarschuwen, God alleen heeft recht en wat Hij
doet is recht. De aanhaling uit Ex 33 : 19 wil zooveel zeggen als :
ge moet maar stil afwachten, ge zult wel zien, over wien Ik mij ontferm. Zoo beteekent ook Ex 3: 14: het zal wel blijken, wie Ik ben.
En dergelijke formeele uitdrukkingen zijn er in menigte in het Ot
16 te vinden. Menschelijke drukte en voorbarigheid is 'overbodig. We
hebben H. 7:15 vv. al duidelijk genoeg gezien, hoe weinig
menschelijk willen of wenschen baat. En toch hebben we hier geen
kille onmachtsleer noch een zich verlustigen in de verwerping van
ongelukkigen, zie bl. 28. Paulus' hart bloedt bij de mislukking van
zijn eigen volk, zijn eigen vleesch en bloed. Maar grooter dan zijn
ontferming moet die van God zijn. Hij komt uit bij Gods ontferming,
17 niet bij een hardvochtigheid Gods. Wanneer een Farao geteekend
wordt, de welbekende verharde figuur, die speelt met de aangeboden
genade, dan leest Paulus uit Ex 9:16, dat God hem doet valle n
niet uit wraakzucht, doch tot leering en heil van anderen op den gan18 schen aardbodem. Wanneer God zich wenscht te ontfermen of iemand
wenscht te verharden, dan is dat de wensch van Hem, die alleen
weet wat goed is. Van de hoogte der eeuwigheid overziet Hij, die
alles schiep, de dingen beter dan wij, als we ons eens op een voet19 stuk plaatsen. Daartegen moet Paulus waarschuwen. Wie zal zich
boven God stellen en Hem de schuld durven geven? Voor Gods wil
zijn er twee woorden in het Grieksch, één, dat meer de tint van het
spontane wenschen heeft, en één, dat aan een raadsbesluit doet den20 ken. Het eene werd in vs. 18, het tweede in vs. 19 gebruikt. Wat
heeft het leem op de pottebakkerswerkplaats tegen den bewerker daar
21 van in te brengen? Deze neemt een klomp klei, zet dien op de draaischijf en maakt er van wat hem goeddunkt, een sierlijk vaatwerk of
een vuilnisvat. Ik kies hier met opzet uitdrukkingen, waardoor het
„vat" uit de Sv begrijpelijker wordt. Vat is geen ton, zooals
it

.
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zondagsschoolkinderen meenen, wanneer de pasgekozen koning Saul
zich achter de vaten verschuilt, maar het een of ander voorwerp
van huishoudelijk gebruik. Men denke aan „vaten wasschen" en
herinnere zich hoe in de provincie Groningen een lantaren teekenend
22 wordt genoemd een „schijnvat". Het misvormde of het foutwerk had
de pottebakker onmiddellijk kunnen vernietigen. Het is een partij, die
afgevormd is, maar de vakman vindt haar alleen goed om weer fijngestampt te worden. Wat heeft men er op aan te merken, als God
de uitvoering van zijn straf lang heeft uitgesteld en zeer lang geduld
heeft geoefend met het onbruikbare om daardoor beter gelegenheid
te hebben, zijn aandacht te wijden aan de voorwerpen van zijn bijzondere zorg? Wie laat den ploeg stilstaan om een muis te vangen?
Wie gaat, als hij bezig is, zijn ziel te leggen in het schoonste werk,
dat hij maken wil, dezen arbeid staken, om zich druk te maken met
wat weggeworpen moet worden? De ideale kunstenaar laat zijn arbeid niet stilstaan voor oppermansdiensten.
24
En de voorwerpen voor edel gebruik, zegt Paulus, zijn wij, geroe25 pen Joden en heidenen. Neen, het is niet de vraag, of men tot Israel
behoort, doch of men door God wordt geroepen. Citaten uit Ho
2: 1, 25 moeten bewijzen, dat het van God en niet van afstamming
afhangt, of men al of niet heet Gods volk, voorwerp van zijn liefde.
27 Jz 10:22, 23 wordt aangehaald, om te beduiden, dat van de ontelbare massa van Israel slechts een rest wordt behouden, een luttel
28 overschot. God zal radikaal handelen naar zijn woord. Hij zal vervullen en afsnijden, d. i. kort aangebonden zijn, korte metten maken.
29 De Sv volgt een uitvoeriger lezing. De rest, die er overblijft, is
alleen te danken aan Gods genade. Anders zou Israel totaal uitgeroeid
zijn als Sódom en Gomórrha, gelijk Paulus uit Jz 1:9 aantoont.
H. 9 was eigenlijk nog maar het voorspel van de tragédie.
Overweldigend is daar de absolute vrijmacht Gods geteekend, om den
mensch alle lust tot tegenspraak te benepen. Nu krijgen we den
overgang naar H. 10, waar het probleem wordt aangeroerd van
lsraels schuld en nadrukkelijk onderstreept wordt, dat Gods souvereiniteit de verantwoordelijkheid van Israel niet wegneemt. Dat vinden we telkens weer bij Paulus: Gods vrijmacht en daarnaast des
menschen volle verantwoordelijkheid, bl. 27. God heeft recht, den
mensch te behandelen als een stok en een blok, doch doet het niet,
en de mensch mag zich zelf niet als zoodanig beschouwen, zijn
schuld konit op zijn eigen hoofd.
Israels eigen schuld, vs. 30-10: 3. — De gevolgtrekking, waartoe
30
Paulus komt, stemt overeen met Jezus' woord van dank over wat
wijzen verborgen en kinderkens geopenbaard is. Het vruchtbaarmakende water stroomt naar het dal, niet naar den bergtop. Heidenen,
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die niet aan den wedloop naar de gerechtigheid deelnamen, hebben
de gerechtigheid mogen zien en den prijs behaald. Hij werd hun in den
31 schoot geworpen. Maar Israel was niet van zulk een gunst gediend.
Het was immers zelf specialiteit op het gebied der gerechtigheid.
Eigenzinnig en veel bedrijviger dan een Martha wilde het niet aan
de voeten des Heeren zich nederzetten om te luisteren. Het moest en
het zou zelf de gerechtigheid zich eigen maken. Nu worden hier —
en ook al in het vorige vers — allerlei werkwoorden gebezigd, die
aan de bedrijvige inspanning bij den wedloop herinneren, vgl. wat
ik schreef TH 29 (1911), 439. Israel draaft achter de wet der
gerechtigheid aan en kan niet eens de wet — de toevoeging van de
Sv vervalt — bijhouden, laat staan dan gerechtigheid behalen. Het
heeft zijn eigen krachten overschat en is allerminst geslaagd. Waarom
32 niet? Omdat het beginsel niet deugde, werken — zonder wet er bij =
in plaats van geloof, botsen ze in hun zenuwachtigen vaart tegen
den steen des aanstoots, die velen geheel mislukken doet, en die toch
voor hen, die er geloovig mede rekenen, juist de oorzaak van
33 vastheid en heerlijkheid is. Het is duidelijk genoeg, dat Paulus bij
dien steen in Sion gelegd, waarvan Jz 8:14, 28: 16 spreekt, denkt
aan den Christus, die gezet wordt tot een val of tot een opstanding
van velen in Israel — en daarbuiten.
10 1 Zij, die de verdeeling in hoofdstukken hebben aangebracht, hebben
eigenaardig de hoofdstukken 9, 10 en 11 doen beginnen met de telkens hernieuwde vermelding van Paulus' liefde voor zijn volk, dat
hij maar niet kan loslaten. Zóó is Paulus daarmee vervuld, dat hij
spreekt van „hun" behoudenis — anders dan in de Sv —, evenals
Maria Magdalena bij het graf van „hem" spreekt zonder meer. Paulus'
hartewensch en gebed is het, dat „zij" behouden mogen worden.
2 Hij kan niet ontkennen, dat ze voor God ijveren : het is een onverstandig ijveren, zonder overleg. Het is vuur met rook in plaats van met
licht. Als Paulus hun ijver niet kan ontkennen, gebruikt hij een woord,
dat we doorgaans vertaald zien door getuigen. Maar er zijn twee heel
verschillende woorden voor dit Nederlandsch begrip. Er is een getuigen, dat men niet weigeren kan, dat afgedwongen wordt, bijv. als
de wet eischt, getuigen te geven aan een weggezonden dienstbode.
In dien zin hebben we het hier. Maar daar is ook een getuigen vol
geestdrift, dat den lust meebrengt om voor de goede zaak martyr,
getuige, desnoods martelaar te zijn. Dien vorm hebben we hier niet.
3 Vandaar de slappe vertaling in den tekst. Het onverstand van Israel
blijkt hieruit, dat ze niet kennen — of willen kennen, ignoreeren —
de gerechtigheid, die God schenkt, en zich daaraan niet storen, uit
ijver voor de zelf verworven gerechtigheid. Voor „in de weegschaal
leggen" kunnen we ook vertalen : oprichten, doen gelden.
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Niet Gods schuld, vs. 4-15. En die gerechtigheid Gods is toch
wel te krijgen. Christus, bij wien voor den geloovige de wet ophoudt,
s schenkt haar. Mozes schrijft, Le 18: 5 de levensbelofte toe aan het
beoefenen van de wettische gerechtigheid. De Sv wijkt hier wat af
e in navolging van den minder goeden I c. Wat Mozes daar zeide,
was echter voor zijn tijd. In dezelfde boeken van Mozes, Dt 30: 12,
13 vindt Paulus een woord van veel verdere strekking, waarin hij
niet de wettische gerechtigheid besproken, doch de geloofsgerechtigheid spreken hoort. Hij leest daarin den raad : doe niet het
onmogelijke. Wat gij zelf niet kunt, is reeds voor u gedaan. Geen
opklimmen naar den hemel om den Christus vandaar te halen! Geen,
7 nederdalen naar den afgrond om Christus uit het doodenrijk terug
te brengen. Christus is reeds uit den hemel neergedaald, is reeds
in den dood verzonken geweest en is reeds weer opgestaan van
de dooden en dat alles voor u. Daarvoor behoeft gij niets meer te
doen. Ge behoeft niet een deur te forceeren, die zonder uw toedoen al voor u geopend werd. Wellicht heeft op de opvatting van
8 Paulus het apokryfe Ba 3:29 invloed geoefend. In ieder geval
gaat Paulus voort met Dt: 30: 14. Het woord, dat niet maar enkel
nabij, binnen het bereik is, doch zelfs in eigen mond en hart, is
het woord, dat wij van het geloof prediken. Ge hebt het woord al
9 in u, spreek het slechts uit. Belijd Jezus als Heer en laat die belijdenis gedragen worden door de overtuiging des harten, dat is de
io zekere weg 'ter behoudenis. Want als mond en hart hierin samenstemmen, dan hebt ge gerechtigheid en behoudenis. Ge behoeft er
geen stap voor te verzetten. Maar — zoo leert Paulus elders — dit
11 verzet dan ook alles in het leven van den mensch. Wie gelooft, wordt
iz niet beschaamd blijkens Jz 28: 18. Nationaliteit of herkomst doet
er niet toe. In het begin van den brief is genoeg gebleken, wat hier
nag eens gezegd wordt, dat het er niet toe doet, of men Jood, dan
wel Griek heet. Eén Heer is er, die rijkdom genoeg heeft voor allen,
die hem aanroepen. Die Heer is Christus, die dus aangebeden wordt,
13 bl. 34. Eenigszins ander licht viel op de gedachte H. 3: 30. Met
een zinspeling op Jl 3:5 zegt Paulus, dat ieder, die hem aanroept,
behouden wordt. De naam des Heeren, de ' naam Heer, is de hoogste
14 titel dien Paulus kent, bl. 33. Wil God nu, dat ieder die den naam
des Heeren aanroept, behouden wordt, dan wil hij tot dit doel ook
den weg, die er toe leidt. En waar God een weg wil, daar heeft
Hij er een. We hebben hier weer zoo'n eigenaardige kettingredeneering als H. 5:3 v. en 8:29 v. Opdat allen Christus kunnen
aanroepen, moeten ze tot het geloof in hem komen. Daartoe is weer
noodig, dat ze hóoren. Dit brengt weer als vereischte mede de prediking.
15 Maar hiervoor zijn zendelingen onmisbaar. En die zendelingen voor
4
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Jood en heiden — daarvoor heeft God dan ook gezorgd. Hun welkome verschijning wordt reeds vooruit geteekend in Jz 52:7. De
Sv is uitvoeriger. Treffend worden hier liefelijk of schoon genoemd
met een woord, dat aan den vollen bloei- of oogsttijd herinnert, de
voeten der heilsboden. Waarom juist de voeten, het laagste van hen?
Waarom niet het oog vol geestdrift en de mond vol welsprekendheid?
Een kannibaal wist daarop het antwoord te geven, toen hij van een
zendeling zeide, dat zijn voeten wel smakelijk moesten zijn. Alweer
waarom ? Wanneer men hunkerend naar iemands komst uitziet, dan
lijkt het, alsof hij te langzaam nadert en juist de voeten, die hem
dragen, trekken in hun ons niet genoeg snellen gang het meest de
aandacht. Zoo letten we ook op den brievenbesteller — totdat we
den brief hebben ontvangen. Summa summarum : God heeft er voor
gezorgd, dat allen het evangelie konden ontvangen.
16
Israel grootendeels onwillig, vs. 16-21. — Hoe heeft nu met name
Israel die boden ontvangen? Heeft het hun voeten liefelijk gevonden?
Op Jz 52 volgt 53. Het begin daarvan geeft reeds het antwoord
aan Paulus. Israel verwerpt in massa het evangelie. En met het tegendeel van een overdrijving des toorns, die zou zeggen : allen ongehoorzaam, spreekt Paulus met een verzachting van het bloed, dat kruipt,
waar het niet gaan kan : „niet allen gehoorzaam". We denken weer
aan het woordje „eenigen" van H. 3: 3. Geen blinde haat, geen
blinde liefde, maar een liefde, die de kleinste sprankeling van licht
17 weet op te merken. Maar waarom gelooven er dan zoo weinigen?
Gelooven komt voort uit het hooren naar wat Christus spreekt of
18 doet spreken — anders dan de Sv —. Zouden ze soms niet hebben
gehoord ? Zeer zeker. Nu wordt het Ot geroepen om te getuigen :
19 Ps 19: 5. Maar is het dan wel tot hun bewustzijn doorgedrongen?
Ongetwijfeld. Blijkens woorden uit Dt 32: 21 en Jz 65 : 1 wordt hun
ijverzucht zelfs opgewekt door middel van een onkundig heidenvolk.
zo Zelfs niet-verlichte heidenen hebben den weg des heils mogen vinden,
maar Gods armen, tot vermoeiens toe uitgebreid, hebben geen berouwvol terugkeerend Israel mogen omsluiten.
We hebben H. 9 het betoog gehoord, dat God alle recht heeft,
wat Hem ook moge behagen. H. 10 leerde ons, dat afgezien daarvan, bij Israel schuld was, daar het tegen God inging. Hierin vooral
voelden we het probleem, dat Paulus kwelde. Nu gaat H. 11 zoeken
naar de oplossing. God heeft nog wegen en uitkomsten ten opzichte
van zijn volk. Paulus ziet grenzen en ziet heilzame gevolgen van
Israels verwerping.
11 i Israel slechts ten deele verworpen, vs. 1-10.—Dat volk. waarnaar
God de handen blijft uitsteken, heeft Hij toch niet verworpen ! Paulus
zelf is een bewijs er van., dat een Israeliet bij God genade kan vinden.
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2 God heeft zijn ontferming niet afgesneden. Hij heeft het volk, dat
Hij te voren kende — men heeft hier hetzelfde krasse woord van
H. 8:29 — niet van zich afgestooten. Daarvoor zijn reeds bewijzen
uit het Ot aan te voeren, nl. wat gezegd wordt „in Ella". Dat
„in Ella" beteekent in het verband van Elfa's geschiedenis. Paulus
kende nog niet de indeeling in hoofdstukken van later en kon dus
niet als wij zeggen : in 1 Kn 19. Daar treedt Ella op tegen Israel.
Eigenaardig, dat we in dit optreden tegen, hetzelfde woord hebben
als het optreden voor of de voorbede van H. 8:34 vgl. vs. 26.
s Ella klaagt Israel aan, dat Gods profeten gedood, zijn altaren vernield heeft, zoodat de man, dien ze naar het leven staan, zich als
4 eenling overgebleven waant. God zelf ziet echter de dingen minder
donker in. Het goddelijk antwoordt luidt, dat Hij zich nog 7000 getrouwen heeft voorbehouden, die werden gekenmerkt als mannen, die
geen knieval voor het Báálsbeeld deden. Teekenend is in het Grieksch,
dat daar de naam van den bij uitstek manlijken god Báál als een
vrouwelijk woord gebezigd wordt. Het is alsof Paulus spottend zegt:
de godin Bill of dat Báiilsding. Men herinnert zich, hoe ook in het
s Ot de naam Báál afwisselt met bosjet, schande. De leering, die
Paulus hier uit het Ot put,, is : wanneer een profeet, die toch maar
een mensch is, zwaarmoedig wordt, ziet God de dingen in een gunstiger licht. God heeft voor een talrijker overschot gezorgd dan de
profeet vermoedde. Gods genadige uitverkiezing heeft gemaakt, dat er
e een overblijfsel was. Wat Hij met Paulus heeft gedaan, dat deed hij
met meer personen. Maar was dit het werk van Gods genade, dan
moet men het menschenwerk daarbij uitschakelen. Genade en menschenwerk staan nu eenmaal als oorzaken des heils zóó tegenover
elkander dat de eene de andere uitsluit. Tusscheri die twee moet men
7 kiezen of deelen. De Sv is weer omslachtiger. Uit de voorafgaande
redeneeringen volgt, dat Israel het niet heeft kunnen brengen tot
wat het trachtte te bereiken, nl. de gerechtigheid, langs den zelf gekozen weg. Maar de uitverkiezing — onder dit ééne woord vat Paulus
al de uitverkorenen samen, het woord komt in vorming, niet geheel
in beteekenis overeen met het Fransche élite — de uitverkorenen
hebben wel het doel mogen bereiken, dat met Gods bedoeling overeenstemde. Zij hebben de gerechtigheid des geloofs erlangd.
8 Van de anderen daarentegen werden de oogen en de zinnen dof van
teleurstelling. Sterker, God zelf bracht over hen, vgl. Jz 29: 10, een
geest van, d. i. niet een soort van, doch een geestelijke macht van
verdooving, die ooren en oogen toesloot. Is het dan hopeloos? Neen,
men lette op het achteraankomende : tot heden toe. Het is, alsof
9 Paulus zegt: het zal beter worden. Maar de toestand is thans wel
zeer ernstig blijkens een beroep op Ps 69:23 v., 35:8.
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Israels verwerping niet zonder uitzicht, vs. 11-24. — We zien nu
al om het „tot heden" van vs. 9 het morgenrood van Israels verlossing gloren. Het is met dit volk verkeerd gegaan, doch daarmede
bedoelde God niet zijn ondergang. Het was voor Hem een gelegenheid om de heidenen te behouden. Volken of heidenen — we zagen
het reeds — is hetzelfde woord. Straks zal Israel de bekeering der
12 volken bemerken en opschrikken uit zijn verdooving. Is zoo uit het
kwaad van Israel goed voor de heidenen voortgesproten, heeft Paulus
met andere geloovigen uit Israel als een kleine keurbende de heidenen
het heil kunnen aanbieden, wat zal het wezen, als de gansche bevolking van Israel den Messias te voet valt? Het woord, dat we door
volle gelederen vertalen, wordt in het Grieksch gebezigd voor de
volle lading of alle hens op een schip. Thans kon men spreken van
een leger op oorlogssterkte.
13
Paulus wordt als heidenapostel door de Joden misverstaan. Hij
wordt beschouwd als een afvallige. En hij heeft toch zijn volk zoo
lief. Hij heeft het niet prijsgegeven voor de heidenen, maar door de
heidenen te winnen hoopt hij de bekeering van zijn volk te verhaasten. De Joden willen dit niet begrijpen, maar zijn heidensche lezers
zullen dit, naar hij hoopt, wel verstaan. Dit zal hen nederig stemmen.
Hun moet hij de vertrouwelijke mededeeling doen, dat hij zich als
heidenapostel uitslooft, om Israel door jaloerschheid heilbegeerig te
maken. Laten de Joden maar zien, hoe heerlijk het lot is der geredde
heidenen, wellicht zullen dan enkelen hunner ditzelfde heil leeren verkiezen boven hun treurige zelfoverschatting. Paulus spreekt uit ervaring. Hij schrijft uit Korinthe, bl. 54, waar een Crispus, een aanzienlijke Jood, Ha 18:7 v. door het voorbeeld der heidenen tot
Christus werd gebracht.
15 Vloeit reeds uit de verwerping van Israel een verzoening voor de
wereld voort, wat moet zijn eerherstel dan wel, anders brengen dan
een totalen ommekeer, leven uit den dood? Letterlijk staat er: leven
uit de dooden, d. w. z. uit het doodenrijk vandaan. Dat zal een wereldlente wezen.
ie
Er zijn eerstelingen van Israel gelijk Paulus voor Christus gewonnen.
Het zijn dezelfden, die straks met een ander beeld een overschot
werden genoemd. Zijn die heilig, dan ook het geheel, waaraan ze als
de eerstelingen vóór den oogst of van het deeg voorafgingen. Met een
ander beeld : is de wortel, het eerste begin van den boom, dat nog
in de donkere aarde schuilt, heilig, dan ook de geheele boom met
tak en al in zijn volle ontplooiing. De boom moge nu nog dor en
doodsch staan in den winter, straks zal de lente het leven doen
blijken. Ik gebruik nu een beeld uit ons land. Want de olijfboom,
waarover Paulus spreekt, behoort tot de altijdgroene loofboomen,
11
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waarvan men in het ergste geval kan zeggen, dat hij kwijnt of treurt.
Het is de vraag, wat Paulus met den wortel bedoelt. Het verband
kon doen denken aan de eerstelingen van straks, maar de nadere uitwerking geeft meer aanleiding, er de aartsvaders onder te verstaan.
Israel is de heilige boom en als zoodanig hebben de heiden-christenen
17 het te beschouwen. Zijn er dan takken uit weggebroken en zijn
heidenen als zaailingen van den wilden olijf in de plaats daarvan op
den stam geënt, dan is dit iets zeer onnatuurlijks, het omgekeerde
der gewone handelwijze van den boomkweeker, die het onedele door
het tamme veredelt. Mogen dus de heidenen voordeel trekken van de
vruchtbaarheid van den tammen olijfboom, waarin ze tegen alle gewoonte in gastvrijheid genieten, ze mogen zich niet vermeten, zich
boven de edele takken te verheffen. Men merke op, dat Paulus ook
hier spreekt van het wegbreken van ,sómmige" takken. Dit is weer
het optimisme van den Jood, die zijn volk zoo liefheeft. Laten de
heiden-christenen bescheiden zijn en niet meenen, dat Israelieten
werden opgeofferd om voor hen plaats te maken. Om hen is het niet
20 te doen geweest. Het was louter een kwestie van geloof of ongeloof:
En het geloof is immers nederig. Het ongeloof alleen is hoogmoedig.
God maakt nog minder omslag met een ingezetten tak dan met een
22 echten. God kan welwillend, doch ook gestreng zijn. Het woord, dat
we door gestreng vertalen, is eigenlijk : kort afgesneden, in onze
taal: kort aangebonden. Het is maar de vraag, of men zich blijft
voegen naar Gods welwillendheid. Anders kan het verkeeren. Men
lette ook hier weer op, hoe naast Gods vrijmacht de verantwoordezs lijkheid des menschen wordt onderstreept. Een God, die zoo geheel
anders handelt dan een boomkweeker, is zelfs bij machte de weggekapte takken weer als entrijzen te gebruiken op hun oude plaats,
z4 indien het ongeloof maar wordt opgegeven. Want kan een wildeling
worden gezet op een edelen olijf, veel beter past daarop een echte
olijftak, vooral een, die van ouds aan die plaats gewoon was. We
moeten van Paulus, die een stedeling was, hier geen les willen
nemen in het kweeken van olijven. Zijn beelden uit het volle stadsleven zijn veel gelukkiger dan die van het platte land. We moeten
van hem hier uit een vergelijking, die meer dan gewoonlijk mank
gaat, leeren, hoe God machtig is, wonderen te doen en hoe de mensch
geroepen is, zijn verantwoordelijkheid te beseffen tegenover een God,
die doodt en levend maakt.
Gods doel: bekeering der heidenen en Israels behoud, vs. 25-36.—
z Weer waarschuwt Paulus de heiden-christenen voor hoogmoed, die
bij Israel ook al vóór den val is gekomen. Daarom deelt hij hun een
thans ontsluierd geheimenis mede. Er is tot op zekere hoogte, in
zekere mate — weer dat optimisme van den patriot — een verharding
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bij Israel ingetreden, doch dat is maar tijdelijk. Daaraan komt wel een
einde, zoodra het volle getal der heidenen is binnengeleid. Dat volle
getal behoeft niet te zijn alle heidenen zonder onderscheid. Er kan
ook mee bedoeld wezen het volledige aantal, dat God zich heeft
voorgesteld. We hebben hier weer dat woord, dat de lading of de
26 bemanning van een schip aanduidt. Is die oogst binnen, dan zal
gansch Israel worden behouden. Ook hier de vraag : wil dit zeggen
zonder uitzondering of beteekent het Israel als geheel? M. i. het
laatste. Laten er takken zijn weggesnoeid, de boom gaat weer bloeien
schooner dan ooit tevoren en vrucht dragen in overvloed. We kunnen
het ook zoo opvatten, dat in den boom alle open plaatsen van weggesnoeide takken zijn aangevuld uit het heidendom, maar dit zou te
peperkt zijn tegenover de uitwerking op het einde van dit gedeelte.
27 Aanhalingen uit Ps 14: 7 en Jr 31 : 33 v. gebruikt Paulus tot
2s staving van zijn verwachting. Let men op het evangelie, dan zijn de
joden vijanden, wat den heidenen ten goede komt, doch let men op
Gods verkiezing van zijn volk, dan blijven het voorwerpen van Gods
29 liefde met het oog op de aartsvaders. Want als God eenmaal begenadigd of geroepen heeft, dan komt Hij niet meer daarop terug.
30
Want evenals de heidenen eenmaal Gode ongehoorzaam waren, maar
de ongehoorzaamheid der Joden hun ontferming bracht, zoo zal die
ongehoorzaamheid ten slotte ook voor de Joden leiden moeten tot
ontferming. Onze vertaling en verklaring is maar een zwak pogen om
32 den duisteren zin hier te beheerschen. Beider ongehoorzaamheid, die
van Joden en die van heidenen, valt niet buiten Gods bestel. Het is
een ban geweest, door God gebracht over beide groepen der mensch33 Meid, om zich te kunnen ontfermen over beide. Nu barst Paulus uit
in een doxologie, een lofprijzing Gods. Hij staat voor een onpeilbare
diepte, voor een donkere mijnschacht, waaruit al maar schatten van
wijsheid en kennis aan het licht komen. Iets bespeurt hij er van,
doch het is maar iets. Hij weet, dat zijn slotsom • niet is de doorgronding van Gods raad. Wie rekent zijn overwegingen en beslissin34 gen na? Wie omspant met zijn zwakke brein het denken des Heeren
of staat Hem met raad ter zijde? Hier wordt met uitzondering voor
God de titel Heer gebruikt, dien Paulus anders voor Christus bezigt.
3s Wie heeft God iets kunnen voorschieten om het later terug te ontvangen? Hij is in alles de eerste. Hij doet alles alleen. Neen, ook
Paulus krijgt de vragen niet onder de knie, maar hij zinkt op de
knieën. Dan is er genoeg bereikt. Wanneer ook wij maar na het bepeinzen der problemen van Gods souvereiniteit en des menschen
verantwoordelijkheid niet vloeken of spotten, doch bidden en loven
en danken en met Paulus zeggen : Uit, door en tot Hem is alles, dan is
het in orde. Dit uit, door en tot Hem kunnen wij korter zeggen dan
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de Griek, bij wien de voorzetsels verschillende naamvallen achter
zich vragen van hetzelfde woord, dat daarom bij hem herhaald moet
worden. De slotsom is : Soli Deo gloria. Hem zij de heerlijkheid in
alle eeuwigheid.
Heilige lichamen, vs. 1-8. — Het eigenlijke betoog is nu ten einde
12 1
gevoerd. Er volgen, gelijk dat bij Paulus gewoon is in zijn brieven, nog
een aantal praktische wenken, welke de rest van den brief vullen.
Hierboven plaatsten we de karakterizeering „heilige lichamen". Dit
omvat tweeërlei. Eerst spreekt Paulus inderdaad van het lichaam der
geloovigen, daarna, wellicht door den klank van dit woord hiertoe
geleid, van de gemeente als ook vormende één lichaam. Bij de barmhartigheid van God, een woord, dat in het Grieksch evenals in het
Hebreeuwsch in het meervoud staat, wekt hij de lezers op, van hun
lichaam te maken een levend offer aan God. Smeeken of vermanen
bij iets wordt in het Grieksch zóó uitgedrukt dat men door dat genoemde heen, door middel daarvan, een beroep op iemands hart doet.
Men hoort hier niet de eischen van de wet dreunen. Op Gods ontferming mag Paulus zich wel beroepen. Veel heeft hij daarvan in
het vorige H. gezegd, dat tot grooter dank moet stemmen. Geen
schuldoffer is meer noodig, doch een dankoffer is vanzelf sprekend
voor hen, die met Christus gestorven en herleefd zijn. Dit is geen
offeren van een dood dier, maar de toewijding, de dienst van met
rede begaafde menschen, die mede hun lichaam in den dienst des
2 Heeren stellen, vgl. Rm 6: 13. Uitgesloten is bij dit payer de sa
personne, dat ze de houding, de manieren aannemen van de kinderen
der eeuw. Het woord eeuw doet denken aan het bestaande tijdsproces, dat afloopt. Van binnen moet alles veranderen. Het gansche
denken, het vermogen der onderscheiding van waar en onwaar, goed
en kwaad, niet maar het gemoed (Sv), worde hervormd en vernieuwd
om fijn te kunnen voelen, wat goed, welgevallig en volkomen, dus
3 wat Gods wil is. Het nieuwe leven is ootmoedig. Dit zegt Paulus
zelf, ootmoedig zich beroepend op de hem bewezen genade, maar hij
zegt het niet vervelend, doch met een woordspeling, waarin wij den
klank „zin-" gebruiken, maar Paulus een stam, die gevoelen, denken
en streven omvat, zooals bij ons in de woorden „gezindten" of
„(anders)-denkenden". Ieder kenne zijn bescheiden taak in overeen4 stemming met het geloof, dat God hem toebedeelde. Dan kan de gemeente een lichaam in Christus zijn, waarin alle leden, elk met zijn
5 eigen funktie, samenwerken, vgl. 1 Ko 12 : 12-31. Ieder heeft van
God zijn bijzondere gave en verricht zijn taak voor het geheel in
overeenstemming daarmede. We krijgen hier meteen een beeld van
de werkzaamheden in den geloovigen kring. Ze worden niet zóó geteekend, dat men gedwongen is bij het organisme van een kerkelijke
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organizatie te spreken, laat staan dan van een „bisdom" Rome. Alles
gaat nog door de werking des Geestes, we hooren de drijfveeren van
kerkorde en reglementen nog niet knerpen. Dat is mogelijk zoo, omdat de liefde aan een enkele opwekking genoeg heeft. Dienen is het
woord, dat aan ons „diaken" en „diakoon" herinnert, maar nog evenmin die beteekenis heeft als bij Fébé, H. 16: 1. De overgang van
de gaven tot de liefde herinnert aan 1 Ko 12 en 13.
9 Opwekking tot liefde, vs. 9-21. — Het stuk, dat wel eens een
apostolische huiszegen wordt genoemd, kan evengoed een gemeentezegen heeten. Liefde is er wel, maar alle vertoon worde daarvan
geweerd. Ze moet niet hol gaan klinken. Van het kwade moet men
gruwen. Hier wordt weer dat werkwoord gebruikt, dat aan de Styx
to doet denken. De broederliefde (ook zusterliefde) heet in het Nt
met een welbekenden klank „Filadélfia". Men moet behoefte hebben,
daarin zijn liefde te uiten. Als Paulus spreekt van den ander vooruitloopen — om hem te eeren, dan is dit niet om hem vooruit te komen,
doch het is de ware voorkomendheid. Het voorbijstreven van elkaar
in het dagelijksch leven is heel wat anders. De verdere uitingen van
het Christelijk leven spreken voor iich zelf. Het zou maar storend
ti werken, als we Paulus daarbij in de rede vielen. Alleen worde opgemerkt, dat het Grieksch voor vurig heeft: kokend, onder stoom.
Tot vs. 13 blijft alles in den eigen kring. Daarom zou ik vs. 11 „in
dienst van den Heer" onder geen beding willen prijs geven voor een
andere lezing, die in het Grieksch maar door één letter verschilt: „in
14 dienst van tijd." Van vs. 14-21 is er sprake van de houding ten
aanzien van de verder afstaanden. We voelen hier heel sterk den invloed van Christus' optreden en leeren. Men ga maar eens na, wat
hier een parallellen daarmee te vinden zijn. Hier speurt men een ontzaglijk verschil met het heidendom, dat het denkelijk wel met Nietzsche's
veroordeeling van de Christelijke „Slavenmoraal" eens geweest zou
zijn. Vervolgers te zegenen in plaats van te vervloeken kan men
alleen van Jezus leeren, Mt 5:44. Bij het zich mede verblijden en
mede bedroeven met anderen heeft men ook niet uitsluitend aan
geestverwanten te denken. Anderen hebben het nog meer noodig.
Christelijke deelname is niet beperkt tot deelname met Christenen.
De geloovigen moeten hierin met elkaar overeenstemmen, dat ze niet
17 te trotsch zijn, zich met het onaanzienlijke in te laten. De eigendunk
wordt met een woord uit Sp 3:7 bestreden. Alles wat naar ver18 gelding of wraak zweemt, is uit den booze, Mt 5 : 43 v. Men moet
om den vrede wat over zijn kant kunnen laten gaan, tenzij het de
Christelijke beginselen raakt. Ten koste van den Heer of van zijn
19 geloof kan men niet toegevend zijn. Maar den straf over het kwaad
20 late men aan God over, Dt 32:35. Wij kunnen een persoonlijken
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vijand alleen overwinnen door hem te winnen, door hartelijkheid. De
r kan uit dit laatste woord niet gemist worden. Vgl. Sp 25: 21 v.
Zulke weldaden zijn als heete kolen op zijn hoofd. Onze taal spreekt,
21 minder mooi, van zitten op heete kolen. Dat houdt men niet uit. De
heidensche manier was : een vriend te overtreffen door weldaden, een
vijand door geweld. Maar dat is niet overwinnen door het kwade,
doch overwonnen worden. Overwinnen kan men alleen door het
goede. Dit is een zegepraal, die overwinnaar en overwonnene samen
gelukkig maakt. Men vergelijke. Mt 5 : 38-48.
13 1
De overheid, vs. 1-7. — Het Christendom verandert alles, alleen
de overheid niet. Ze heeft invloed op alles, doch begeert de regeering op aarde niet. Het koninkrijk des Heeren is niet van deze wereld,
Paulus denkt hierover niet anders dan Christus zelf. Ook in de bergrede
worden allerlei menschelijke verhoudingen aangeroerd, maar wordt niet
ingegrepen op het terrein van den staat. Paulus leeft in den tijd van
keizer Néro en schrijft naar diens eigen residentie. Nu moge het zijn,
dat de ontaarding van Nero eerst na de eerste vijf goede jaren duidelijk werd, ik geloof niet, dat Paulus er later als martelaar anders
over heeft gedacht. Wel hebben volgende eeuwen verschillend geoordeeld. Op 13 biedt punten van overeenkomst, maar ook van
verschil met dit H. Ook de Joden van Palestina dachten er anders
over, maar die van Paulus' geboorteplaats Tarsus waren zeer verknocht aan het keizerrijk. Paulus doet vermoeden, dat reeds te
Rome enkelen er anders dan hij over dachten. Van dichtbij gezien,
vond men zeker den keizer kleiner. Men vergete niet, dat omstreeks
het jaar 49 nog keizer Claudius de Joden, die woelig waren, het verblijf te Rome moest ontzeggen, Ha 17:2 vgl. bl. 52. De oude
Christenen hebben geen politieke idealen nagestreefd, hun hoofd was
Christus. Somtijds voelden ze, dat demónische machten in den hei
denschen staat werkten, 2 Ko 4: 4. Het woord overheid hebben we
aan Lu in dit Hoofdstuk te danken. We hadden ook boven dit
stuk het woord van Jezus uit Mk 12:17 kunnen plaatsen. Alle
2 macht komt van God. Verzet er tegen gaat tegen Hem in en
3 verdient straf. Wanneer men het goede doet, heeft men niets te
4 vreezen, integendeel, de overheid zal u prijzen. Ze dient God en men
heeft er profijt van. Maar doet men kwaad, dan zal men ervaren, dat
het gerechtszwaard meer dan een ijdel symbóól is. Het dient om
het kwaad te wreken. Heeft Paulus in het vorig H. het straffen
Gods zaak genoemd, vs. 19, hier spreekt hij het uit, dat God daarbij
de overheid gebruikt. Een Christen moet zich onderwerpen. Toch doe
hij dit niet slechts door angst voor straf, doch om des gewetens
6 wil. Daarom betaalt hij ook zijn belasting. Men kan dit ook als een
bevel opvatten. Over de hier geheel afwijkende vertaling vgl. wat
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ik schreef TH 32 (1914 ), 312. Als iemand, die God dient, betaalt
de Christen zijn belasting zelfs met groote stiptheid. Deze herinnering
is ook thans nog niet overbodig, zij komt elders door een minder
goede vertaling wel eens in het gedrang. Trouwens ook dan spreekt
7 het vervolg nog duidelijk genoeg. Er was te Rome en onder Rome
een breede schaar van ambtenaren. In elk daarvan had men een
vertegenwoordiger van de overheid te zien en zijn verplichting na
te komen door den een direkte, den ander indirekte belasting te
betalen, een ander ontzag, een derde eerbied. Vgl. 2 Pt 1 : 17. Paulus
gebruikt — al of niet opzettelijk — voor belasting en voor ontzag
twee woorden, die maar één letter verschillen.
De hoofdsom der wet. De groote dag nadert, vs. 8-14. — In het ge8
zicht van den grooten dag des eeuwigen rijks moet men alle schuld
afdoen. Eén schuld echter kan niet in eens afgedaan worden : we
9 blijven voortdurend elkander nieuwe liefde schuldig. Maar wie den
ander liefheeft, heeft dan ook de wet vervuld. Ook kan men vertalen :
wie liefheeft, door dien is het andere van de wet vervuld. Verschillende geboden van de tweede tafel, waarvan de vervulling het beste
is na te gaan, worden genoemd, maar alle zijn begrepen in, worden
beheerscht door het Ot kernwoord van de liefde tot den naaste.
jo Le 19 : 18. Wat in de Sv heette : de liefde is de vervulling van
de wet, klinkt in het Grieksch veel schooner. Weer wordt hier,
evenals H. 11: 12, 25, 15:29, gebruikt het woord, dat volle lading
of bemanning van een schip beteekent. Al wat de wet in zich bergt,
Mt 22:40 zou zeggen de som der wet, is: de liefde. Vgl. GI 5: 14.
Bij een krizis, bij een naderende katastrófe bindt men al zijn
u bezit bijeen. De liefde vat alle geboden samen in één en dit ééne
gebod drage men in zich als de wet van zijn leven. Want de
krizis komt. Het is meer dan tijd om wakker te worden. Het volle
behoud op het einde is veel nader gekomen sedert den dag der
bekeering. De nacht is al een heel eind heen. Tegen den ochtend
is hij immers het donkerst. De dag is op komst. Al het nachtelijk gedoe moet weggedaan worden, dat we straks niet komen te staan in
13 nachtgewaad, maar in de volle wapenrusting, die schittert in den
ochtendglans. Deze eeuw snelt voorbij. Straks komt Christus. Zijn
dag moet ons gereed vinden. Dus nu reeds gedragen we ons, alsof
zijn dag er al was. We hebben te wandelen als een élite van echte
aristokraten des Geestes, geheel anders dan zij, die zich vermaken in
liet heidensche Rome bij nacht. Geheel het voorkomen en de wandel
van den geloovige doe denken aan het beeld van Christus, met wien
ze zich vereenzelvigen. Om het vleesch en zijn begeerten bekommeren
ze zich niet langer. Gelijk bekend is, hebben de verzen 13 en 14
Augustinus wakker geroepen en God weet, hoeveel anderen.
V. VELDHUIZEN, Tekst en Uitleg, Rom. 2e druk.
9
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Onderlinge verdraagzaamheid, vs. 1-12. — De vermaningen uit de
hoofdstukken 12 en 13 waren van zeer algemeene strekking. Wat nu
volgt, slaat meer bepaald op de omstandigheden der lezers. Er was
1 te Rome blijkbaar een kring van menschen, die zwaartillend waren
inzake vleeschgebruik en bovendien gehecht aan bepaalde dagen. Het
rechte er van weten we niet. De een gist, dat het Joodschgezinde
Christenen waren, een ander, dat deze vegetariërs een ascetisch standpunt innamen. Mogelijk is te vergelijken 01 4: 10, 11. Ks 2: 16, 17.
In elk geval hebben we met iets anders te doen dan later in 1 Ko 8
ter sprake moet komen. De meerderheid, die zulke zwarigheden niet
voelde, noemde hen zwak in hun geloof, waardoor het gevaar ontstond, dat de sterken te hardhandig tegen hen zouden optreden.
Daarvoor waarschuwt Paulus. De zwakken mogen dwalen, wie hen
ruw bejegent, zondigt bepaalt. Men moet zich hunner aantrekken als
broeders en dat niet om hun bedenkingen te bedillen, hen te meesteren. Anderen verstaan het als : hen in hun meening te schokken. De
2 menschen verschillen nu eenmaal, men moet daarvan geen geschilpunt
maken. De in zijn overtuiging sterke eet vrij van alles, de zwakke is
3 vegetariër. De vrijmoedige mensch ziet zoo spoedig uit de hoogte
neer op den zwakke, en deze voelt zich allicht ook niet klein, maar
veroordeelt gemakkelijk hem, die z. i. te ver gaat. Paulus waarschuwt
4 beiden. De broeders staan niet beneden elkander. Allen zijn het eigendom des Heeren, slaven in huis bij hem. Hij heeft alleen over hen
te oordeelen. En hij zal hen op een moeilijk oogenblik voor vallen behoeden. Hem is dit wel toevertrouwd. Evenals met het al of niet eten
van zekere spijzen is het ook met zekere dagen gesteld. De een zegt :
deze dag is beter, de ander : alle zijn even goed. We weten wederom
niet, of hier sprake is van vastendagen ; in verband met de kwestie
van al of niet eten, zou men het haast zeggen. Anderen zien er in
ongeluksdagen, die men in Rome evengoed vreesde als sommige bijgeloovige zeelieden den vrijdag, vooral wanneer die valt op den dertienden van de maand. Paulus spreekt immers van „zwakke" broeders.
Ieder moet zelf weten, hoe hij in dezen handelt. Het doen en laten
6 is in afhankelijkheid van en met dank aan den Heer. Men lette op,
hoe hier de namen Christus en Heer worden afgewisseld met God.
7 Hij zal oordeelen. Allen zijn wij van den Heer, zoowel bij leven als
bij sterven. Bij de groote tegenstelling van leven en sterven vallen
8 verschillen van een spiijze of een dag weg. Bij klein gekibbel is het
goed herinnerd te worden aan sterven, bpaaldelijk aan het groote
9 feit : Christus' sterven en herleven voor anderen, waardoor zijn heerschappij voortaan dooden en levenden omvat. Hoe klein worden
io daarbij •broedertwisten over etensdagen. Neen, niet laag op elkaar
neerzien, maar samen hoog tegen den grooten rechter opzien is de
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roeping der broeders. Ook hier worden God en Christus dooreen
genoemd, eenigszins anders dan in de Sv. De aanhaling die hier
uit Jz 45:23 op God zelf wordt toegepast, geldt bij Paulus in Fp
12 2 : 9-11 den Christus. De Heer verliest ons noch bij leven noch bij
sterven uit het oog. Ieder persoonlijk zal zich voor hem hebben te
verantwoorden. Dit kan de gemeente gerust aan hem overlaten. Men
moet dus niet elkaar bedillen, geen rechter spelen, doch den ernst
van het oordeel beseffen. Ook elders, vooral in 1 I<o, zullen we
opmerken, hoe heerkijk Paulus zijn lezers uit schijnbaar nietige
kwesties tot het peil der eeuwige dingen weet op te heffen.
13
Geen aanstoot, vs. 13-23. — Wederom richt Paulus het woord tot
de sterken. Zij kunnen meer bederven dan de zwakken. Men lette op
de woordspeling : oordeelen, niet elkander, doch dit, dat geen broeder
14 ten val gebracht moet worden. Want een val is het voor den zwakke,
zoo hij tot iets gebracht wordt, dat tegen zijn geweten indruischt.
is Is een sterke niet heel klein en zondig in plaats van sterk, wanneer
hij aan een schotel spijze het zieleheil van iemand opoffert, voor
16 wien Christus het de moeite waard achtte te sterven? Ruw te handelen met de ziel van een ander is geen voorrecht, doch een onrecht.
17 Het koninkrijk Gods althans is heel wat anders, daarin heerscht geen
zelfbehagen, doch de Heilige Geest, die ons dicht bij God en bij de
menschen brengt. Het koninkrijk Gods is hier niet iets toekomstigs,
19 bl. 44. De eenheid der gemeente zij als die der steenen van een gewelf. Wij vergeten zoo licht bij het woord stichting, aan den samenhang
20 met het bouwwerk Gods te denken. Gedresseerde honden mogen in
verwarring door elkander vliegen, wanneer er wat valt te verslinden,
bij geloovige menschen behoort het anders te zijn. Ook al beschouwt
men alle dingen als rein, het zal den mensch slecht bekomen, wanneer het genot er van door gemoedsbezwaren vergald wordt, van
hem zelf of van een ander, dat doet er niet toe, dat hangt er maar
21 van af, of men bij de zwakken of de sterken behoort. Een vastendag
22 is een overwinningsdag voor den sterke, die zich zelf overwint. De
persoonlijke overtuiging is een zaak tusschen God en de ziel, maar
niet iets scherps om er een ander de oogen mee uit te steken of iets
bitters om diens geloof te vergallen. Zure vroomheid is goddeloosheid.
De uitspraak van zuur en zuiver vloeit in sommige streken dooreen
en meer dan dit. Het is heerlijk, met volkomen vrijheid voor God
iets te mogen genieten, maar dan moet er ook geen zweem van
23 twijfel bestaan. Is iemand echter niet zeker van zijn zaak, dan is hij
door toch te eten reeds veroordeeld. Want hij heeft niet uit volle
overtuiging gehandeld. En alles, waarbij die geloofsovertuiging ontbreekt, moet als zonde worden veroordeeld. Dan is alle genot en
heerlijkheid verschrompeld.
9*
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Zwakken en sterken, vs. 1-13. — Van de laatste hoofdstukken zijn
velen geneigd een grooter of kleiner deel weg te kappen. We kunnen
daaraan niet meedoen en hebben niet eens meer de ruimte, er veel
van te zeggen. Hier kan zeker niets geamputeerd worden. H. 15
1 voltooit het betoog van het vorige. We weten al, wie de sterken
en de zwakken zijn. Paulus rekent zichzelf en de meerderheid der
lezers bij de sterken. Maar het is de taak van den sterke, den zwakke
2 te hulp te komen. Geen zelfbehagen, geen behagelijkheid, ook geen
behaagzucht wil Paulus — dit alles is ten slotte zelfzucht —, maar
geduldig dragen van de zwakken, om hen voort te kunnen helpen.
3 Het voorbeeld van Christus zegt in dezen genoeg. Paulus bedoelt
vooral zijn menschwording, vgl. Fp 2:5 v., want daarin toonde
zich zijn zelfopoffering het meest teekenend. In Christus' zelfverloochening ziet Paulus een verwezenlijking van Ps 69: 10. Maar dan hebben
wij het ook te verwezenlijken, want het werd niet geschreven om
Christus, doch om ons te onderrichten, vgl. H. 4:23. Wanneer we
nu, in stede van anderen te smaden en te grieven, hun lasten op
onzen schouder nemen, dan komen we onder den druk, maar die
behoeft ons niet moedeloos te maken. De schrift des Ot leert ons,
den moed er in te houden door haar troost en te blijven hopen, vgl.
s 5: 4, 5. Dat volhouden en die troost komt van God. Hij geve den
broeders te Rome eensgezindheid. Eigenlijk staat er bij „naar Christus",
6 maar dit beteekent: naar zijn wil. Dan wordt het doel bereikt, dat
sterken en zwakken te gader een sterke eenheid vormen in het
7 loven van God. _Daarom hebbe men voor elkaar over wat Christus
8 voor ons overhad ten einde de eere Gods te doen uitblinken. Paulus
werkt nu uit wat Christus gedaan heeft om beide partijen van de
menschheid, Jood en heiden saam, te doen uitbarsten in den
lof van God. Alleen we hooren niet, of Paulus bij de Joden dan
wel bij de heidenen aan de zwakken denkt. Denkelijk dekken
de beide tegenstellingen zwak-sterk en Jood-heiden elkaar niet
eens, maar wil Paulus het al-omvattende van het werk en de liefde
van Christus, waarover vroeger in den brief zooveel gezegd is,
hier nogmaals als drangreden gebruiken. We mogen Paulus voor
deze schoone verzen dankbaar zijn, liever dan hier te gaan snoeien.
Hij zegt, dat Christus zich aan Gods waarheid heeft opgeofferd om
de Joden te dienen en zoo de beloften Gods aan Israel waar te maken,
9 maar tegelijkertijd den heidenen tot heil is geweest, die om Gods
medelijden, in Christus getoond, er toe gekomen zijn, God te verheerlijken. Het ééne .werk van Christus kwam Joden en heidenen ten
goede. Alleen we hooren nog slechts het gejuich van de heidenen,
vgl. 2 Sa 22 (= Ps 18) : 50. Toch verneemt Paulus in andere
schriftwoorden reeds het voorspel van het gemeenschappelijk loflied,
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waaraan Israel zal deelnemen, Dt 32: 43, Ps 117:1, Jz 11:10.
De schrijver eindigt dit gedeelte met een soort van naklank van
1 Ko 13. Romeinen is de brief van het geloof, maar niet van het
kille en anderen verkillende geloof, doch van wat zich openbaart in hoop
en liefde. Hij wenscht zijn lezers toe, dat de God, die hope schenkt,
hen in hun geloof vervulle van blijden vrede, waardoor sterken en
zwakken zich één gevoelen. Dan wordt hun hoop overvloedig door
de kracht des Heiligen Geestes.
Mededeelingen van persoonlijken aard, vs. 14-33. — Nu volgen
14
allerlei persoonlijke dingen, die we evenmin gaarne uit den brief
zouden missen. Ze beginnen met iets, dat geheel bij het voorafgaande
aansluit. De apostel was in den ganschen brief tegenover de hem
persoonlijk onbekende lezers in den toon van het zakelijke gebleven.
Ook bij de praktische wenken was dit het geval. Alleen in H. 14-15
veroorloofde hij zich op een kwestie te Rome zelf in te gaan en
een gemoedelijk woord van advies ten beste te geven. Men kon
vragen: waarmee bemoeit hij zich? Wat heeft hij met Rome te
maken? Men kan het daar zonder hem wel af. Nu, dat had moeten
kunnen. Daarom zegt hij, dat hij heel veel goeds bij hen veronder15 stelt. Ze kunnen elkander wel terecht helpen. Toch heeft hij hier en
daar in den brief wel eens wat boud gesproken — o.a. op het slot
van H. 13 — , al was het maar in een niet overbodige herinnering
aan wat ze zelf wisten, doch alleen nog hadden toe te passen.
Dit was geen bemoeizucht bij Paulus, doch zijn roeping, de taak,
16 door Gods genade hem opgedragen. Hij is nu eenmaal evangeliedienaar voor de heidenen om hen als een rijken oogst of een Gode
te brengen offergave, maar dan door den Heiligen Geest gewijd, naar
God toe te voeren. En in die indrukwekkende schare mogen de gewonnen heidenen uit Rome, de hoofdstad der wereld van toen, niet
ontbreken. De man uit den stam Bénjamin voelt zich hier in het
17 recht van zijn ambt als in een gewijden priesterdienst. Ja, hij kan
op zijn wijze roemen in Christus van de taak, die hij voor Gods
ta aangezicht mag vervullen. Hij mag boud spreken, maar alleen van
wat Christus door hem wrocht, heidenen te brengen tot geloofsgehoorzaamheid op allerlei wijzen, door het gewone en het buitengewone,
door woord en werk en teekenen en wonderen. Kortom door de
werking des Heiligen Geestes. Het is eigenaardig, dat Paulus steeds
bij de werking des Geestes het gewone, alledaagsche vóór en boven
het buitengewone stelt. Niet alle Christenen uit zijn tijd — en uit
den onzen — verstaan die wijsheid. Paulus heeft van Jeruzalem af tot
in of tot aan Illyrië, in de buurt van Albanië, het evangelie gebracht
en dat met een dwarslijn van Oost paar West, doch niet over een
smalle strook recht door de groote wereldzee heen, maar heel ruim
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genomen, een cirkelboog beschrijvend, Noordelijk rondom die zee. Nu
is hij met het Oosten klaar gekomen, zie bl. 53. Van zijn werk in
Illyrië weten we verder niets, wel dat de groote landweg van het
20 Oosten naar Rome, de via Egnatia daar door liep. De apostel heeft
zich met hartstocht van zijn taak gekweten. Hij is de Oostersche
wereld doorgeijld als een renbode. Alleen heeft hij de terreinen ontweken, waar door anderen reeds de naam van Christus bekend gemaakt werd. Hij wilde geen woekerplant zijn op den arbeid van
anderen, in dit opzicht had hij zelf genoeg te lijden van Joodschgezinde indringers. Denkelijk heeft Paulus nooit het oog naar Egypte
geslagen, omdat anderen voor dit land, waar het percentage der
Joden zoo bijzonder hoog was, zorgden — wie, dat weten we niet.
Paulus' evangelie was als de wortelstok van sommige planten, die
zich steeds maar uitstrekt naar verder terreinen, waar de plant nog
niet geweest is. En dit geschiedde welbewust met een beroep op
Jz 52: 15. Indien hij nog naar Rome wil, moet dus de organizatie
van de gemeente daar nog zeer in den aanvang zijn en eenig verband met hem houden, al was het alleen maar door Aquilla en
Priscilla, H. 16:3, e.a.
n Paulus zal aan de kust van Illyrië, waar we van zijn werkzaamheid
onder de barbaren verder niets vernemen, wel eens hebben gestaard
naar het verre Westen, waar, achter de zee, het land van Rome lag.
Hij zal ook te Korinthe wel met belangstelling de schepen hebben
zien uitzeilen naar de hoofdstad der wereld. Maar nog ontbrak hem
de tijd. Eerst moest het werk af langs het Oostelijk bekken der Middellandsche Zee. Daarna eerst kon het Westen aan de beurt komen.
23 Nu is het oogenblik daar. Het vuur is ontstoken in de vuurhaarden
te Antiochíë, Eféze, Filíppi, Korinthe. De groote steden zijn de middelpunten. Meer dan Antiochíë het was voor het Oosten, moet Rome
het uitgangspunt voor het Westen zijn. Reeds gaat het verlangen
24 van den apostel uit naar Spanje. Straks zal hij te Rome aankomen.
De brief, waarin hij kwartier vraagt en hulp voor den arbeid, baant
2s hem reeds den weg. Nog één taak scheidt hem van de voorgenomen
reis. Hij heeft een kollekte voor de heiligen, de geloovigen te Jeru26 zalem af te dragen. Het is het offer van de heiden-christenen uit
Griekenland voor de gemeente van Jeruzalem, vgl. GI 2: 10. Het is
een dankoffer, maar een, waarop Jeruzalem recht heeft. We voelen
weer Paulus' liefde voor de heilige stad, die hem straks zoo onvriendelijk zal ontvangen en de schuld er van zal zijn, dat hij niet als ver28 overaar, doch als gevangene te Rome komt. Zoodra de kollekte haar
bestemming bereikt heeft, is Paulus vrij, niet om zijn werk in te
krimpen en rust te nemen, doch om het aanmerkelijk uit te breiden.
Naar Spanje wil hij gaan over Rome en ook daar wil hij brengen
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een vollen zegen van Christus. We hebben hier weer het woord, dat
een volle lading aanduidt.
30
Het voorgevoel en de voorteekenen van de ellende en de teleurstellingen, die hem in Jeruzalem wachten, en waarvan de Handelingen
zooveel vertellen, beginnen hier al. Paulus heeft behoefte aan de
voorbede ook van Rome. Als hij zelfs daaraan behoefte heeft, behoeven wij ons daarvoor niet te schamen. Hij vraagt om te bidden
van God, dat de Joden en zelfs de Christenen te Jeruzalem toch welwillend mogen zijn. Paulus heeft op dit punt pijnlijke ervaringen
32 opgedaan. We weten, dat zijn gebed en de voorbeden van Rome
niet werden verhoord, of liever wel verhoord, doch op Gods wijze,
dat is : anders. Want hij is te Rome gekomen en als gevangene heeft
33 hij zich in het bijzijn der Romeinen kunnen verkwikken. En zijn
schriftelijke zegenbede heeft hij later mondeling kunnen herhalen.
16
Aanbeveling van Fébé. Groeten, vs. 1-16. — Onder degenen, die
H. 15 wel bij den brief willen rekenen, zijn er ettelijken, die H. 16
beschouwen als een kort briefje, door Paulus aan Fébé meegegeven
naar Eféze om haar bij die gemeente aan te bevelen. Men beroept
zich dan op den naam van Aquilla en Priscilla, vs. 3, die men
te Eféze en niet te Rome verwacht, op Epénetus, vs. 5, die de
eersteling van Asia heet en niet van Acháje of Griekenland, gelijk
in de Sv. Men verbaast zich, dat Paulus reeds zooveel personen
in het nooit door hem bezochte Rome zou kennen. Daarom neemt
men aan, dat het briefje aan Eféze achter Romeinen geplaatst is
en onwillekeurig daarmee verbonden raakte. Wij nemen echter aan,
dat het wel degelijk bij den brief behoort, gelijk uit den verderen
Uitleg blijken zal. Paulus beveelt bij de Romeinen aan Fébé uit
Kenchréeën of Cénchreae, een havenstadje van Korinthe, zooiets als
het Rotterdamsche Fijenoord vroeger was. Korinthe had, twee havens,
Lechéum en Cénchreae, waarvan het eerste aan den zeeweg naar Rome,
het andere aan den tegenovergestelden kant lag. Daarom behoeft de
brief echter niet voor Eféze te zijn. Voordat we van Eféze afscheid
nemen, iets over den klemtoon. Er zijn tal van woorden, die in het
Grieksch en Latijn de klem op de derde lettergreep van achteren hebben,
bijvoorbeeld : Ephesus, Cénchreae, Antithesis, Nótula, Synthesis,
Catechumeni, Gálatae maar worden de uitgangen gemodernizeerd, dan
houdt dat op : Eféze, Kenchréeën, Antithéze, Notulen, Synthéze,
Katechuménen, Galáten. Fébé was een dienares der gemeente. Dit was
nog een vrijwillig liefdeambt, al is hetzelfde woord als ons diaken er
2 voor gebruikt. Het is bij die vrouw ook nog niet diakones. Zij verdient
alle aanbeveling, was blijkbaar iemand van invloed en stand, die
zich als een patrones, een beschermvrouw voor velen, ook voor Paulus
had gedragen. Toch was ze niet te voornaam om dienares en zuster
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te heeten in die gemeente van „niet vele edelen naar het vleesch".
Denkelijk ging ze als een vrouw van haar stand met eigen slavenpersoneel bij zich op reis. Omdat ze wordt aanbevolen — een kerkelijke
attestatie had men nog niet — zal ze de vriendelijke overbrengster van
den brief geweest zijn. Er worden in dit H. zeer veel vrouwen genoernd. Paulus, die zelf een andere roeping had dan te trouwen,
3 1 Ko 7, wist heel goed den arbeid der vrouw te waardeeren. Bij de
vele groeten staat één vrouw vooraan, een gehuwde, Prísca, ook wel
Priscilla genoemd. Hier komt ze vóór haren man, elders achter hem,
maar nooit zonder hem voor. Dit is een aantrekkelijk echtpaar, altijd
samen en samen in den dienst des Heeren, al was hun ambacht hetzelfde als van Paulus : tenten maken. Mede-arbeiders in Christus is
heel wat meer nog dan mede-tentenmakers. Het paar wordt o.a. vermeld Ha 18 : 2 v. Ze waren Pontische Joden, bij de verbanning uit
Rome, bl. 52, naar Korinthe gegaan, waar Paulus'bij hen inwoonde, later
naar Eféze. Er is geen bezwaar tegen, dat ze nu weer naar Rome
4 teruggekeerd zijn. Ze hebben voor Paulus hun leven gewaagd denkelijk bij gebeurtenissen als van Ha 18 en 19, waarvan de gemeente
in Eféze wel alles geweten zal hebben, maar aan Rome kan Paulus
daarvan nog wel schrijven. Joden-Christenen, aan wie de heidengemeenten verplichting hebben, dit is juist, iets om in dezen brief te
s vermelden! Het echtpaar had een huisgemeente, bl. 44. Het schijnt
dus, dat men te Rome nog niet volledig geïnstitueerd was, maar
bijeenkwam bij verschillende vrienden aan huis. Een tweede groet
geldt Epénetus den eersteling niet van Griekenland — dat was Stéfanas, 1 Ko 16:15 — doch van Asia. We moeten niet spellen Azië,
want dan denkt men aan het werelddeel en we hebben te denken aan
een heel klein stukje er van, de Romeinsche provincie van dien naam,
die Eféze tot hoofdstad had. Zie bl. 52. De eersteling van Eféze zal
door Aquila en Priscilla toegebracht en door hen naar Rome meegebracht zijn. Het schijnt althans, dat hij onder hun huisgemeente
6 het eerst vermeld wordt. Van Maria weten we niets, dan wat Paulus
hier zegt. Androníkus en Junias zijn volksgenooten van Paulus, niet
maar Joden, want dat zijn er veel meer in dit H., doch landslieden
uit Tarsus of Cilícië, die reeds vóór Paulus tot het geloof zijn
gekomen, met hem gevangen hebben gezeten en in den apostelkring
een goeden naam hadden. Ze waren niet zelf apostelen, want Paulus
is met het gebruik van dien ambtstitel zeer zuinig. Een aantal namen
gaan we stil voorbij, omdat ze ons verder onbekend zijn. In het
algemeen moeten we opmerken, dat in dit H. eenige Romeinsche
of Latijnsche namen voorkomen, maar meer Grieksche, die grootenio deels als slavennamen bekend zijn. Men heeft in Aristobnlus een
ii prins uit het huis van Heródes willen zien, vooral daar Heródion, wiens
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naam aan Heródes herinnert, tot zijn slaven-personeel schijnt te behooren. Dit moet dan ook weer naar Rome wijzen. Een vergelijking
met vs. 7 doet echter eerder een Cilíciër in Heródion vermoeden,
hoewel ook een Cilíciër wel te Rome dienstbaar kan zijn. Een vingerwijzing naar Rome geeft de naam van Narcissus, dien men onwillekeurig houdt voor den toen reeds overleden bekenden vrijgelatene
van keizer Claudius. Wat we door kring vertaalden, kan men wel
12 uitleggen als : slavenpersoneel. Wanneer er weer zusters genoemd
worden, kan Paulus telkens van hen getuigen, nog meer dan van de
broeders, dat ze zich bijzonder hebben uitgesloofd. Het is beter dat
men dien karaktertrek van haar overneemt dan dat men haar naam
13 gebruikt. Den naam Rufus vindt men Mk 15: 21 en daar is het
blijkbaar een in de gemeente van Rome bekend persoon. Is het dezelfde, dan is zijn moeder, die ook voor Paulus zoo moederlijk
zorgde, de echtgenoote geweest van Simon van Cyréne, die het kruis
14 achter Jezus droeg. Opmerkelijk zijn namen als van Hérmes, Hérmas
en dergelijke. Het zijn heidensche godennamen. Hier ontvingen de
zendelingen den wenk, om bij het doopen van bekeerlingen niet te
haastig naar nieuwe onbegrepen namen te zoeken. De „bijbelsche"
naam Filíppus — die tusschen twee haakjes „paardenvriend" beteekent — wekte op Nieuw-Guinea leelijker gedachten dan de ergste
afgodennaam. Wie de volks-etymologie kent, is bang voor overis genomen namen, zelfs uit den bijbel. In de verzen 15 en 16 schijnt
men weer aan huisgemeenten te moeten denken, evenals vs. 5. De
16 heiligen zijn Gode gewijden, bl. 41. De heilige kus is de zinnebeeld ge
uiting van de eenheid der gemeente. Hij krijgt allengs een liturgisch
karakter, 1 Ko. 16 : 20, 2 Ko 13: 12, 1 Th 5: 26.
Waarschuwing. Groeten uit Paulus' omgeving. Slot, vs. 17 27. —
17 Worden de Romeinen door alle gemeenten gegroet, ze moeten geen
groet aannemen van hen, die de eenheid der gemeente in gevaar
brengen. Dien raad mag Paulus even goed als dien in de hoofdstukken
13-15 aan de hem persoonlijk onbekende gemeente geven. Uit vs.
17 krijg ik niet den indruk, dat de lezers door Paulus reeds onderwezen zouden zijn. Dan had de apostel zich anders moeten uitdruk18 ken. Vgl. ook 6:17. Paulus is bezorgd voor den dreigenden invloed
van mooipraters van die soort als zijn arbeid in Galátië en Korinthe
i9 vergald hebben. Hij heeft blijkbaar veel goeds van de persoonlijk
nog onbekende lezers gehoord, maar daarom juist mogen ze geen
prooi worden van misleiding. Een goede geloovige mag geen goedgeloovige worden. Niet doodgoed, doch Ievend-goed wil hij den kring
te Rome hebben. En als deze een heerlijke eenheid in zichzelf en
een heerlijke eenheid met al de gemeenten vormt, laten dan
zo straks maar de onruststokers, de satansdienaars verschijnen. Het zal
-
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voor God een gelegenheid zijn, den booze te doen vertreden.
Dan volgt weer een zegenwensch. Men heeft het vreemd gevonden,
dat het eind van den brief als het ongeregeld tikken van de klok is,
die wil gaan stilstaan. Daarom heeft men er stukken af willen nemen,
zooals een tuinier de boomen „beredeneerd snoeit". In een oerwoud
past echter geen snoeischaar. Wie gezien heeft, hoe een groot bosch
eindigt met eenige onregelmatig verspreide boomen, en bemerkt, dat
van bijna alle Nt boeken het slot iets afgebrokens heeft, zal zich niet
bij het einde van Rm 16 verbazen. Paulus zit niet aan een schrijftafel. Zijn leven is een aaneenschakeling van emoties. Hij wordt van
het dikteeren afgeroepen, moet andere zaken daar tusschen door
afdoen, valt zich zelf in de reden en vooral wanneer de broeder,
die voor hem schrijft, zegt, dat het stuk papyrus bijna vol is, zat hij
met de laatste ruimte moeten woekeren. Hij doet als een haastige
schrijver, die elk ledig hoekje nog weer voor een postscriptum noodig heeft.
21
Als de laatste groet is neergeschreven, hoor ik enkele broeders te
Koririthe zeggen : ook nog de groeten van mij. Paulus laat ze. opnemen. Timótheus is overbekend. De anderen zijn alweer mannen
22 uit Cilícië, vgl. 7, 10. De vriend, die wat Paulus dikteert, voor hem
op schrift brengt, Tértius mag er zijn groet bijvoegen. Het ligt voor
de hand, dat de gastheer te Korinthe, Gájus, vgl. 1 Ko 1 : 14, ook
een groet meegeeft.
24
Vers 24 ontbreekt in de oude handschriften en wordt ook hier
weggelaten als een herhaling uit vs. 20.
25
Paulus wil na al de groeten eindigen met een vol accoord. Menschennamen moeten wijken voor God. Het slot klinkt mystiek-liturgisch.
Het is meer in den stijl van de latere gevangenschapsbrieven, Ef
en Ks, die Paulus over eenige jaren uit Rome schrijven zal. Vgl.
daarvoor wat ik schreef TH 35 (1917), 271 v. Velen willen althans
dit slot weglaten om duisterheden, die er in zijn en beschouwen het
als een vreemde parallel naast 1 Tm 3: 16, of ze willen het verplaatsen naar het eind van H. 14. Daar zou echter het verband,
dat we aannamen, er door verstoord worden. Wij voor ons zouden
het stuk op het einde van den brief noode willen missen. Het is een
samenvatting van wat de geheele brief uitvoerig betoogde. Met een
bewogen gemoed dikteert Paulus — of hij neemt thans het schrijfriet
uit de handen van Tertius, den vaardigen schrijver, om zelf zijn gedachtenstroom op papyrus te brengen — een doxologie, die we
slechts moeilijk woord voor woord kunnen ontleden. Ze moet hierop
neerkomen, dat God verheerlijkt wordt, die bij machte is de Romeinen
te versterken door het evangelie, dat Paulus predikt aangaande Christus,
26 het evangelie, waarin het goddelijk geheimenis, dat eeuwenlang. ver-
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zwegen werd, thans aan het licht komt, gestaafd op grond van de
profetieën, en dat op Gods bevel onder alle heidenen verkondigd
moet worden om hen te brengen tot geloofsgehoorzaamheid vgl.
H. 1 : 5, 15: 18. Het geheimenis, waarvoor Paulus het woord mystérie
gebruikt, is iets, dat op zich zelf verborgen was, maar door God
openbaar werd. Bij Paulus is het iets anders dan in heidensche
godsdiensten van dien tijd, waarin geaasd werd op mystériën. Paulus'
mystérie is het feit, dat God door het geloof in Christus redding
27 schenkt. De lof Gods zelf komt heel achteraan. Daarom hebben de
woorden „door Christus" in het Grieksch een zóó vreemde plaats,
dat we ze verplaatsten. Anders kon men denken aan „den door
Christus alleen wijzen God". We weten niet recht, hoe Paulus de
woorden verbonden wilde hebben. Daarop volgt dan in het Grieksch
een bijvoegelijke zin: wien zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.
De vorm moge zoodoende iets wilds hebben, de bedoeling is niettemin duidelijk. Het is alsof we Paulus hier hooren bidden, loven en
danken met de onuitsprekelijke verzuchtingen van H. 8. Er is iets
in van stamelende tongentaal, gelijk we die in 1 Ko zullen leeren
kennen. Een brief als Romeinen, die geheel van Gods souvereiniteit
uitging en Paulus telkens deed uitbarsten in den lof Gods, kan
slechts uitloopen op een doxologie en tegenover den hoogen onbegrijpelijken God is de stamelende toon op het einde niet ongepast.
Wat Paulus voor het verstand had trachten uiteen te zetten, wordt
hier overgezet in de taal van het gemoed, de in hemelhoogten
duizelende taal der aanbidding.
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8:2*
• 43
8:3
25, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 35, 37, 38, 43.
8:4
29, 30, 40
8:7
31
8:9
26, 33, 35, 42, 43, 109
8:10
40, 109
8:11
40, 51
8:13
43

.

8:14
8:15
8:16
8 : 17
8 : 18
8:19
8:20
8:23
8:24*
8:26*
8:27
8:28
8:29
8:30
8:31
8:32
8:33
8: 34*
8:35
8:38*
8:39
9 :1
9:4
9: 5
9:6
9: 11
9:18
9:19
9 : 22*
9: 31*
9 : 32*
10:1*
10:2
10:3
10:4
10: 5*
10:6

10:
10:10
10:12
10: 13

Blz.
16, 41, 43, 108
.
26, 34, 43, 44
41, 43, 51
41, 51
41, 51
11, 25, 85
30, 37, 51
41, 43
36
43, 122
43
. . 11, 27, 28, 99
27, 34, 39, 50, 51,
120, 122.
27, 39
36
. . 26, 34, 37, 40
39
. . 32, 33, 35, 36, 122
11, 32, 34, 36, 40, 48
26, 27, 48
26, 27, 34
12, 27
25, 41, 90
15, 32
27
28
28
14
28
31
31
12, 26
31
39
31
30
46
34, 50
36
13, 34, 45
34, 49
.
.

142

11:1
11:6
11:12
11 : 13*
11:15
11:20
11:25
11:28
11 : 30*
11:32
11:33
11:36 . .
12:1
12:2*
12:4
12:6
12:8
12:11
13:8
13:11*
13:13
13:14
14:3
14:4*
14:6*
14:7

REGISTER.

Blz.
12
97
129
53
35
27
16
31, 38
26
28, 50
28
25, 26, 28, 51
26, 30, 53
30
44
16
45
.11
30
36, 47
29
29
35
26, 35
26, 35
40, 47

14:9*
14:10*
14:11
14:15*
14:17 .
14:18*
14:23
15:3
15:4*
15:6
15:7
15:15*
15:18
15:19*
15:20
15:22
15:23
15:25
15:30
16:1
16:3*
16:5*
16:7
16:22
16:25
16:26

Blz.
34
26, 50
33
12, 36
40, 42, 43, 44
35, 43
40
32
13
26
35
53
42, 45, 54, 139
7, 53
53
52
53
54
43
127
134
44, 53
116
53, 80
16
27

INHOUD.

INLEIDING

I. De schrijver
1. Paulus' leven
2. Paulus' persoon .
3. Paulus' vorming
4. Paulus' invloed
5. Paulus en de litteratuur
II. Paulus' Leer
6. De kern
7. God en zijn raad
8. Zonde en wet
9. Christus en zijn werk
10. De heilservaring
11. De Heilige Geest
12. Gemeente en sakramenten
13. De laatste dingen
Ill. De brief aan Rome
14. Stad en gemeente
15. Aanleiding tot het schrijv. n
16. Datum en plaats van herkomst
17. Inhoud en gedachtengang
18. Kommentaren .
TEKST
UITLEG
REGISTER VAN BESPROKEN PLAATSEN
INHOUD .

Blz.
5
5
5
9
12
16
19
24
24
25
28
32
38
42
43
46
52
52
53
54
54
56
59
80
140
143

