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TER INLEIDING.

§ 1. De vraag of het wenschelijk is aan de paraphrase van Romeinen
nog eenige inleidende §§ te doen voorafgaan, heb ik gemeend be-
vestigend te moeten beantwoorden. In 't algemeen kan het al wensche-
lijk geacht. Want de paraphrase of omschrijving moet ook weer niet te
breed worden. Anders leidt zij de aandacht van den hoofdgedachten-
gang af en is zij er de oorzaak van, dat de Schrift toch weer niet
begrepen wordt. Wat niemand meer betreuren zou dan de para-
phrast zelf. Maar we hebben in Romeinen ook te doen met dit
bijzOndere feit, dat deze brief ons vooral in z'n laatste hoofdstukken
inlichtingen verschaft, welke onmisbaar zijn voor het verstaan van
het geheel. Men leze slechts 15 : 14 tot het einde. Van daaruit
krijgen we vooral oog voor doel, achtergrond en inhoud van
Romeinen. Het kwam mij nuttig voor deze gegevens ten gerieve van
den lezer even wat naar voren te halen door middel van de in-
leiding, waarin ik overigens ook het doel beoog den lezer van meet
af voor de vraag te stellen wat Gods Geest niet alleen in de jaren
tusschen 55 en 60 tot de Christenen te Rome, maar ook tot de be-
lijders van den Christus heden ten dage te zeggen heeft door middel
van dezen brief van den apostel Paulus.

§ 2. DOEL.

Eerst dan Paulus' doel met Romeinen.
Eigenlijk zoudt u zelf deze paragraaf ook kunnen schrijven. Als
u n.m.l. eerst het begin en het slot van den brief aandachtig gelezen
had. Ik bedoel 1 : 1-17 en 15 : 14 tot het eind. Dan zoudt u zelf
de bedoeling van Paulus met dezen brief ook weer helder voor u
hebben. Want u wist het toch al? Dat Paulus z'n „Romeinen"
schreef met het oog op z'n reisplan naar Spanje? Of hebt u daar nog
nooit zoo bij stilgestaan? Wel, dan doen we 't nu even. Paulus
schreef zijn brief naar Rome eigenlijk om zich den weg te effenen
naar... Spanje.

Wij plegen Paulus den heidenapostel-bij-uitstek te noemen en ik
geloof, dat hij zelf tegen deze titulatuur allerminst bezwaar zou
hebben gemaakt. Schoon is het beeld, waarmee hij zelf in 15 : 15 en
volgende verzen zijn arbeid onder de heidenen beschrijft. Hij ver-
gelijkt daar zichzelf bij de priesters in het heiligdom, wier taak het
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was heilige offers te brengen voor 't aangezicht van God. Zoo is
het Paulus' priesterdienst om heilige heidenen als „offeranden"
tot God te brengen. En hij had er al wat gebracht. De oogst was rijk
geweest, zoo rijk, dat Paulus eindelijk zeggen durft: „en nu ben ik
bier klaar." „Hier" dat wil dan zeggen: in de landen rondom de
Middellandsche Zee, bepaald het Noordoostelijk gedeelte. Daar is
Paulus nu klaar. Niet dat daar nu gansch geen heiden meer over is.
Dat niet. Maar ze kunnen daar nu voorloopig voort. Allerwegen
zijn gemeenten gesticht. Die kunnen nu als cellen verder werken.
Als gist in het deeg. Geen gewest van beteekenis of de standaard
van Koning Christus is er geplaatst.
Dus richt zich de blik van Paulus den Veroveraar nil naar den
anderen kant, den Westkant van het toenmalige Romeinsche rijk,
naar het land ten Westen van Rome.
Want in Rome zelf, daar moet Paulus niet zijn. Tenminste niet om
er nu bepaald zijn heidenapostelschap uit te oefenen. Want daar
zijn al veel Christenen. Wanneer ze daar gekomen zijn? Misschien
al vroeg. Misschien wel al kort na 't groote Pinkstergebeuren. Maar
zeker weten we 't niet. En wat voor Christenen het daar waren?
Van wat voor afkomst? Van Joodschen of van heidenschen bloede
en van welke bloedsoort de meeste? Men strijdt er over. Maar in
elk geval: van beide soorten wat. De ontvangers van Paulus' brief
naar Rome zijn beslist deels Christenen van Joodsche afkomst,
deels Christenen van niet-Joodsche afkomst geweest. En in ieder
geval velen in aantal. Veel Christenen zijn er reeds in Paulus' dagen
te Rome geweest, 1 : 8.
Dus cast een man als Paulus niet op Rome. Hij houdt er niet van
te oogsten op andermans akker. Te bouwen op andermans funda-
ment. Zijn zendingsijver drijft hem naar Spanje. Naar Spanje's
lijke, vruchtbare, volkrijke Oostkust. Daar ligt Saguntum. Daar ligt
Nova Carthago. Daar kan Paulus terecht. Want laten wij niet min
denken van het wereldverkeer dier dagen, zoo militair als oecono-
misch. De Oostkust van Spanje was geheel verromeinscht. Daar in
het Westen kon Paulus evengoed terecht als te Philippi, die bekende
Romeinsche kolonie in het Oosten.
In Paulus' tijd hoort, om zoo te zeggen, Spanje tot Rome's Westelijk
achterland. Wie dan vanuit het Oosten, zooals Paulus vanuit Corin-
the, naar het Westen kijkt, b.v. naar Spanje, die ziet dat Westen
dan natuurlijk liggen achter: Rome. Wie dus van b.v. Jerusalem
naar Spanje gaat, reist dan natuurlijk via Rome. •En wie straks in
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Spanje werken gaat, werkt daar vanzelf van Rome nit. Die knoopt
al vast in Rome relaties aan. Wat Paulus dus ook van plan is. Rome
— dat wordt zijn basis van operatie straks. Daarom doelt hij nu
al vast in zijn brief op de hulp, welke hij straks vanuit Rome hoopt
te krijgen,15 : 24.Te Rome zal men hem immers wel relatie's noemen:
met die en die te Saguntum en met die en die te Carthago Nova.
De Christenen van Rome zullen hem wel in Spanje introduceeren.
Vanuit Rome krijgt Paulus straks natuurlijk wel voet aan wal in
Spanje. De Christenen te Rome — die zullen hem wel voorthelpen
om in Spanje entree te maken.

Tenminste, zullen ze dat? Paulus is er niet heel zeker van. Hij
weet, dat er vreemde geruchten van hem worden rondgestrooid.
Hij wordt belasterd, 3 : 8, 6 : 1, indien al niet zoo erg te Rome
nog, dan toch wel op andere plaatsen en dan is 't zoo overgewaaid.
Want Rome ligt in geen hoek. Het is het hart van de wereld.
En moet dat verdriet (lair nu weer beginnen? Moet hij nu straks
in Spanje vanuit Rome weer zoo gehinderd worden als hier in 't
Oosten vanuit Jerusalem? 't Is hachelijk strijden aan het front met
vijanden in den rug. Daar wist Paulus alles van. Waren die Satans-
knechten nu ook al bezig hem te Rome bij voorbaat onmogelijk te
maken? 16 : 17-20. Want Satan zat er achter. Wat zou hij juichen
als de menschen van 't schijnevangelie, bedoeld in Gal. 1 : 8 en 9, er
in konden slagen, ook de Christenen te Rome tegen Paulus op te
zetten. Althans tegen hem vooringenomen te maken. Dan zou het
hem zoo gemakkelijk niet vallen ook in Spanje de heidenprediking
voort te zetten. Dan was de poort naari Spanje gebarricadeerd! Dan
was het Evangelie tenminste geducht in zijn loop gestuit naar de
heidenen in het Westen! Dat zou een triomf voor de Judaisten zijn!

§ 3. ACHTERGROND.

Weet U wie de Judaisten waren? Dat zijn de ergste vijanden van
den apostel Paulus geweest en dus van het Evangelie. Hun niam
treft u niet in den Bijbel aan, maar de dragers ervan keer op keer.
Leest u vooral eens den brief van Paulus aan de gemeenten in
Galatie. Geducht heeft Paulus daarin tegen die valsche, van ter
zijde ingeslopen „broederen" gewaarschuwd. Trouwens u ontmoet
hen telkens- Leest u Handelingen maar. In Hand. 15 vernemen we
al van de tyrannieke poging om heidenen te belasten met Joodsche
wetten en I egelen. Maar vooral in de latere hoofdstukken ziet u
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ze woelen en wroeten. Die aartsvijanden van Paulus! Die hebben 't
op hun geweten, dat deze trouwe knecht van God een paar koste-
lijke jaren van z'n dure leven in banden heeft gezucht! Wat die
menschen dan wilden?

In den allervroegsten tijd van de nieuwtestamentische gemeente
hebben de meeste Christenen behoord tot het Joodsche yolk. Van-
zelf. Dat lag voor de hand. Dat is ook 's Heeren wil geweest. En zoo
zijn de eerste Christenen voor 't overgroote deel menschen geweest,
die bij stipte onderhouding van besnijdenis, naleving van spijs-
wetten, nakoming van reinigingswetten, inachtneming van nieuwe
maan en sabbatdagen enz. waren opgegroeid. Om nu maar niet op
te sommen de duizend-en-een eigengemaakte bepalingen van de
Wet- en Schriftgeleerden, waardoor dezen het leven pas recht tot een
waren last wisten te maken. Maar denkt u zich dat in. Een mensch
went aan alles, ook aan een knellend corset, bestaande in een knel-
lend leer- en leefsysteem: dit moet en dat moet en dat is streng
verboden. Zoo'n keurslijf geeft tenslotte toch ook weer een zeker
gevoel van veiligheid: blijf nu binnen deze perken en palen en gij
zijt een rechtvaardig mensch in Gods oogen. Doe dat en gij zult
leven!
Maar nu was daar Jezus Christus gekomen. Die was de Messias.
Vervulling van de beloften, aan de vaderen gezworen. Nu was daar
ha plaats van de schaduwen het Lichaam Zelf gekomen. Zoo b.v.
de besnijdenis. Die was nu vervuld door den dood van Christus en
vervangen door den doop. Nu zou men voortaan een trouwe zoon
van Abraham, aller geloovigen vader, kunnen zijn zOnder besnijde-
nis. Vroeger zou zoo iemand eenvoudig zijn vervloekt en uitgeroeid
uit zijn volken. Thans bleef de besnijdenis over als een, nu ja, niet
streng verboden, nationaal Joodsch gebruik, maar dat toch gerust
uitsterven mocht. En dat zeker geen grein verdienste met zich
bracht.
Wat een verandering! Wat een overgang voor een Jood om Christen
te worden in die dagen! Vroeger moest alles naar stipte regels en
strikte wetten. En nu zoomaar: besneden of niet, het doet er niet
toe. Jood of heiden, dat maakt in Christus geen verschil. Gelooft in
den Heere Jezus Christus en gij zult behouden worden. Gelooft!
Vertrouwt u toe aan Hem! Want Joden moeten net zoo goed alleen-
maar uit genade zalig worden als heidenen. Alleen-maar dank zij
de gerechtigheid van Christus!
Maar ging dat nu allemaal zoo maar?
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En nil komen de Juddisten.
Was dat nu alles niet schandelijk lichtvaardig? Grenzenloos opper-
vlakkig?
0 zeker, de Juddisten erkenden Jezus Oa wel als Christus, als
Messias. Wel zeker, zij waren „broeders". Maar zij waren „Schriftge-
trouwe" broeders. En aan de Schrift zou niemand raken. Want dat
leer- en leefsysteem van hun opvatting en van hun overtuiging, dat
was immers: de Schrift. En nu had iedereen maar van die „Schrift"
of te blijven. (Let wel: de „Schrift", de „Wet" volgens hun opvatting;
Gods Woord-zooals-zij-daar-hun-gedachten-in-inlazen). En de predi-
king van zulke menschen als Paulus en zijn helpers was dan ook
eigenlijk vreeselijk. Ondermijning van alles wat dusver voor
heilig had gegolden. Verschrikkelijk lichtvaardig. Hij moest niet
denken, dat men op zoo'n voozen grond voor den rechtvaardigen
God bestaan kon. Met alleen maar: gelooven in en vertrouwen op
den genadigen God en Vader van Jezus Christus.
Volgens Paulus was 't zoo:

Christus + 0.
Maar volgens de Juddisten was 't:

Christus ± Wet.
„Want zeiden ze, „o zeker, Christus was wel goed en best. Maar
onderhouding van de Wet, van het Oude Testament, meer bepaald
van al de Mozaische geboden en inzettingen daarin (± heel den
rompslomp van eigengemaakte regelen en geboden), him „wet" (zie
boven) dat bleef toch ook tot zaligheid verplicht. Tevens verplicht.
Ook voor heidenen, die Christen wenschten te worden, verplicht.
M.a.w. de heidenen moesten eerst JOden worden (immers zich laten
besnijden en al die Joodsche godsdienstige regelen na gaan leven)
en dan hadden zij wel iets aan Christus. Dan was Christus hun ook
wel tot iets nut.
Dus feitelijk werd het als volgt:
Het was eigenlijk ook nog niet:

Christus + Wet.
Maar andersom:

Wet + Christus.
Eerst de „Wet". Eerst de „Schrift". Eerst moest aan allerlei voor-
waarden voldaan en dan had een arme heiden pas wat aan Christus.
Dus eerst van een heiden een Jood maken (vandaar Juddisme).

Paulus is door God verwaardigd, dat hij tegen deze zwarte Judals-
ten-leugen de banier der blanke waarheid op heeft mogen heffen.
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Hij heeft de Christenen aller eeuwen mogen waarschuwen tegen al
die godsdienstigheid, die het wel heel nauw schijnt te nemen (de
Judaisten namen het oogenschijnlijk ook veel ernstiger op dan
Paulus), maar die Christus en de gerechtigheid des geloofs in Hem
tot nul herleidt. Die altijd weer den Christus wegmoffelt achter
hair „Wet", hiir „Schrift".
Want het was bij de Judaisten dan:

Christus + Wet.
Maar 't werd practisch omgekeerd tot:

Wet + Christus.
En dat eerste deel, die „Wet", kreeg zOOveel nadruk, dat er voor
„Christus" als tweede deel niet veel overschoot. Hij werd straks een
los aanhangsel, dat al meer op den achtergrond geraakte, om einde-
lijk geheel en al of te vallen, zoodat alleen overbleef:

Wet + 0.
Deze les worde toch nooit meer vergeten. Toetsen wij oude en
nieuwe leeringen en beweringen, oude en nieuwe geesten, aan wat
de Geest door Paulus heeft gesproken.
Licht komt Satan en maakt er weer van, zonder dat iemand het
bemerkt:

Christus + Wat.
En draait het allengs weer om, weer zonder dat iemand het aan-
vankelijk bemerkt, tot:

Wat + Christus.
De geschiedenis is ten deze leerrijk. Wat is er in den loop der tijden
ons, armen zondaren, al niet opgelegd voor en aleer we ons in 't
volst vertrouwen, voor 100 %, mochten overgeven aan Gods gerech-
tigheid in Christus. VOOr we ons mochten neerleggen op Gods ge-
nade voor ons, goddelooze menschen, die we oorspronkelijk toch
immers allemaal zijn. Dan moest er altijd weer eerst aan allerlei
condities zijn voldaan voor en aleer Christus ons iets nut was. Dan
werd het weer een heele barricade van „ja-maar's" tusschen Christus
en ons. Dan werd 't weer:

Christus + Wat.
Omgekeerd tot:

Wat + Christus.
Ernstig nader uitgeplozen tot:

Van alles en nog Wat + Christus.
En eindelijk blijft over:

Van alles en nog wat + 0.
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Christus weer weggemoffeld achter gedachten van menschen.
Dan krijgen we dus weer een Judaistisch „Christelijk" geloof. Een
Christendom zonder Christus. Een Evangelie van eigen gerechtig-
heid, zonder Christus' gerechtigheid en zonder Gods genade. Paulus
heeft gewaarschuwd: „laat geen Jood van u maken, anders zal
Christus u totaal van geen nut zijn." Hij heeft dit evangelie-naar-
den-mensch vervloekt, de brengers ervan incluis. En heeft gepredikt,
gevraagd, geeischt, genoodigd, gesmeekt, gedreigd, met mond en
pen:
gelooft in
vertrouwt op
gehoorzaamt aan
buigt onder

Christus! Basta.
§ 4. INHOUD.
U zoudt zich vergissen, wanneer U meende, dat Paulus het in dezen
strijd gemakkelijk gehad heeft. Zeker, het moest wel de vanzelf-
sprekendste zaak van de wereld zijn, dat ieder Christen dat alleen
voor den weg tot vrede met God hield: gelooven in Jezus Christus.
Maar wat heeft Paulus een strijd gehad! Niet ieder stond meteen
maar aan zijn zij.

Overal heeft de laster hem vervolgd. Die ging hem zelfs reeds
vooruit naar Rome! 3 : 8, 6 : 1, 16 : 17. En och, hoe gaat het dan?
Er blijft allicht iets hangen. Al zijn er ook Anderen te Rome geweest,
die Anders van Paulus spraken. Aquila en Priscilla waren er Oa
nog! En zooveel bekenden meer (lees dat prachthoofdstuk 16).
Maar laster is altijd gevaarlijk, vooral wanneer hij wordt verspreid
door menschen, die in achting staan. (Want dat zij egoisten waren,
dien het om eigen eer te doen was, die voor hun „bulk" leef den, blijkt
doorgaans pas later, 16 : 18). Judaistische 'aster heeft zelfs wel heel
zoo'n groep beste, trouwe, hartelijke gemeenten-uit-de-heidenen in
gevaar kunnen brengen als in Galatie. En dat waren toen nog
heidenen van afkomst. Wat viel dan van Rome te verwachten, waar
een beduidend aantal der Christenen van Joodsche origine mOet
zijn geweest, dat staat vast? Al was 't gevaar dan ook niet onmiddel-
lijk dreigend, het was er. Voor Christenen van Joodschen bloede
was er zeker de verleiding om aan geruchten uit Judaistischen hoek
gehoor te geven. Terwijl ook Christen-proselyten d.w.z. gewezen
heidenen, die Jood waren geworden, maar indertijd al tot Christus
bekeerd, mee zullen zijn gaan vragen: wat is dat toch met Paulus?
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Randt hij inderdaad de heilige Schriften aan? En waarom zal de
laster ook Christenen van enkel heidensch verleden niet aangestoken
hebben, zoodat ook zij zich zijn gaan mengen in 't koor van hen, die
inzake Paulus en zijn prediking het voor en tegen bespraken?
Kortom Paulus was verdacht en was het nu wel wenschelijk, dat zoo
iemand straks hier in de buurt, in Spanje, in 't Westen, in Rome's
Westelijk achterland, ook prediken kwam? Zou dat ook hier maar
weer geen opschudding brengen? Ja, den onvrede (Rom. 14 : 1 enz.)
maar weer vermeerderen?
Merk nu op, hoe Paulus, ook nil weer, evenals in Galaten, voor
de leugen geen duimbreed is geweken. Heerlijk heeft hij haar weder-
staan, God zij geloofd! Langs lien weg schonk God aan de gemeente
der nieuwe bedeeling den kostelijken brief aan de Romeinen. Moge
hij nooit weer onder 't stof der vergeteiheid geraken! Want dat is
gebeurd! En dat kan nog gebeuren, b.v. wanneer wij Romeinen zoo
lezen, dat hij zeggen moet wat wij voor waarheid houden! Maar
merk op, hoe Paulus aan gehoorzaamheid jegens Christus en het
Evangelie gepaard heeft wijsheid, voorzichtigheid en geduld. Zijn
lange brief naar Rome getuigt er onmiskenbaar van.

Hij kan trouwens geduld hebben en kan nog zacht-aan doen, want
het gevaar is stellig nog niet direct dreigend (gelijk als eens in Gala-
tie). Eerlijk en oprecht, gansch zonder vleien,kan hij nog al dat goede
prijzen, hetwelk hem over Rome's Christenen ter oore kwam
(1 : 1-17).

Maar wijselijk begint hij dan uiteen to zetten, hoe alle menschen er
oorspronkelijk gelijk voor staan. Allen voor God verdoemelijk. Zoo-
wel Joden als heidenen. Wat zullen zij, zij zonder meer, voor den
rechtvaardigen God vermogen? Zij zonder meer, n.m.l. zonder den
Christus, in Wien God Zijn rechtvaardigheid op 't hoogst heeft ge-
openbaard? Ongetwijfeld zal dit stuk van Paulus' brief den God-
vreezenden Jood, die tot Christus bekeerd was, maar nog steeds was
blijven eischen, dat men het met 't recht Gods zeer nauw zou blijven
nemen (terecht), bijzonder hebben voldaan (1 : 18-3 : 31).

Evenals trouwens het volgend deel, waarin Paulus meer geregeld
de heilige Schriften laat spreken. Vooral dat voorbeeld van Abra-
ham. En dan dat teruggaan achter Sinai's Wet op Adams gebod. Of
Paulus de Schriften eert! (4 : 1-5 : 21).

Dan komt de verdediger echter almeer voor den dag. En zou
nu dit Evangelie, gelijk het allengs reeds, onder het schrijven door,
positief genoeg was voorgesteld, soms goddelooze, wettelooze,
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tuchtelooze, oppervlakkige menschen maken? (6 : 1-8 : 39).
Of zou het anti-Joodsch zijn? Is Paulus dan zeif geen Jood, die

het yolk, waaruit hij, met Christus Zelf, is voortgesproten, niet meer
innig liefhebben zou? Maar we worden nu eenmaal niet automatisch
zalig! We moeten ons niet verbeelden, dat een mensch God ooit in
z'n macht heeft (door beroep op afkomst, stalen wil e.d.); we
willen er wel niet gemakkelijk , aan, maar wij zijn menschen en God
is onze Schepper. Hij is.. . . God! En we hebben maar voor Hem te
buigen. En wee den mensch, die dat niet doet, ook al is hij Jood.
Of al is hij Christen. Begenadigd dus met het Evangelie al of niet. Er
is gehoorzaamheid en er is Ongehoorzaamheid aan het Evangelic,
aan de belofte, aan het verbond (9 : 1-11 : 36).

Teen, zoo er een man des vredes is, dan Paulus. Christus heeft
ons geheel gered, laat ons Hem dus ook geheel dienen. B.v. ook in
die quaestie tusschen de „sterken" en de „zwakken", waarvan de
tegenstelling Jood en niet-Jood min of meer den achtergrondvormde.
Houdt vrede met elkaar om der wille van dien Christus juist,
die Zichzelf in zoo groote lief de heeft gegeven, dat er voor ons te
doen niets over is gebleven om vrede te maken met God (12 : 1—
15 : 13).

Waarop dan volgt het slot, waarover in § 2 reeds een en ander is
gezegd (15 : 14-16 : 27).

§ 5. INHOUDSOPGAVE.

Hier volgt een korte opgave van inhoud. We verdeelen in 7 deelen;
het eerste deel zou men ook Paulus' inleiding kunnen noemen en
het laatste deel het slot van zijn brief.

I (1 : 1-1 : 17) Waarom ik naar Rome verlang? Om ook in
het Westen te prediken het Evangelie van
louter genade en dus van gelooven alleen.

II (1 : 18-3 : 31)	 Het Evangelie van louter genade en van

alleen maar gelooven — iets anders zou den
verdoemelijken mensch immers ook niet
oaten.

III (4 : 1-5 : 21) Het Evangelie van louter genade en van
alleen maar gelooven van iets anders lezen
we trouwens ook niet in de heilige Schriften.

IV (6 : 1-8 : 39) Het Evangelie van louter genade en van
alleen maar gelooven maakt deze leer soma
goddelooze menschen?
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V (9 : 1-11 : 36)	 Het Evangelie van louter genade en van

alleen maar gelooven — ach, mijn yolk, waar-
om verwerpt gij het! En dat tegen beter
weten in! Maar God is wijs!

VI (12 : 1-15 : 13) Het Evangelie van louter genade en van

alleen maar gelooven — dus zijn wij ook ver-
plicht den Christus in alles te dienen.

VII (15 : 14-16 : 27) Dit schrijven heeft bedoeld mijn weg naar
Rome te effenen, om met uw hulp de heiden-
prediking nu voort te zetten in het Westen.

§ 6. WET IN GUNSTIGEN EN IN ONGUNSTIGEN ZIN.

Oat zal Paulus als Pharizeesch leerling te Jerusalem ook wel nooit
gedroomd hebben, dat hij over een jaar of vijf en twintig nog eens
het eertijds steeds met zooveel eerbied uitgesproken woord „Wet"
ook bezigen zou in heel wat anderen, namelijk in Ongunstigen zin.
Toch is het gebeurd.
Van jongsaf was Paulus natuurlijk gewend aan het spraakgebruik
der Joden, bij wie „Wet" beteekende de Thora, de 5 boeken van
Mozes. Soms duidt Paulus er het geheel van de schaduwachtige
bevelen en inzettingen Gods onder de oude bedeeling mee aan,
vaak is 't practisch het Oude Testament, het Woord Gods, de Bijbel
van die dagen (zie Ps. 1, 19, 119, waar „wet" ook deze beteekenis
heeft: het Woord Gods, dat wijsheid leert en dat het hart bekeert).
De Pharizeen hadden echter van deze Wet Gods, welke de Heere
uit genade aan Israel had gegeven, door hun opvattingen gemaakt
een soort reglementenboek, door de stipte onderhouding waarvan
zij zich gerechtigheid voor God meenden te kunnen verwerven. Gelijk
men heden ten dage den Bijbel nog kan lezen, zoo dat hij zeggen
moet, wat men wil, dat hij zeggen zal, zoo kwam vanzelf ook die
Pharizeesch-gelezen, die Pharizeesch-opgevatte Wet Gods in 't ge-
vlei van hun gedachten, van hun zoeken naar eigen gerechtigheid.
Zij speelden het klaar van het levendmakende Woord Gods (voor
zich en voor de massa) een boek te maken, waarop hun eigenwillige
godsdienst rustte; dat hun eigen wettelijkheid volkomen scheen te
steunen; waarmee zij bovendien de schare aan zich als immers de
schriftgetrouwe leeraren onderwierpen en waardoor hun gezag bij de
menigte niet gering was; een invloed, welke straks nog doorwerkt
in het Judaisme (§ 3).
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Kunt u nu begrijpen, dat het woord wet bij Paulus, wanneer hij tot
Christus bekeerd is, voorkomen kan niet alleen in den (gunstigen)
zin van het Oude Testament of Woord Gods, maar tevens in den
(ongunstigen) zin van een wet, die tegenOver Gods Wet staat, ja
zich daartegen verheft? Immers op dezelfde lijn als die Pharizeesch
opgevatte Bijbel of Wet ligt Alle menschelijke eigengerechtigheid,
eigenwilligheid en eigenwettigheid. En zoo gebeurt het, dat Paulus
een enkele maal het woord wet zeêr ruim neemt. Als hij in Rom.
7 : 23 zegt: „Want ik zie een andere wet in mijn leden", heeft hij
beslist niet de heilige Wet Gods op 't oog, maar bedoelt hij er het
volstrekte tegendeel van, n.m.l. de wet der zonde. Paulus, die de
zonde wel vaker voorstelt als een persoon, als een koningin b.v.,
vergelijkt haar bier bij een oorlogvoerende macht, welke hem krijgs-
gevangene maakt. De wet der zonde beteekent bier datgene wat de
zonde gebiedt, wat hare majesteit de koningin Zonde als haar wil
dicteert.
De moeilijkheid bij de verklaring van dit vers (7 : 23) werd even
een weinig vergroot door 't feit, dat Paulus, die er niet van houdt
de dingen saai te zeggen, zich bier van een woordspeling bedient.
Wat hij zich wel vaker veroorlooft (b.v. 9 : 6, waar hij 't woord
Israel in tweeerlei zin gebruikt: vader-Israel (Jacob) en volk-Israel).
Zoo geeft hij bier ook aan het woord wet tweeerlei geheel verschil-
lenden zin. Hij duidt er mee aan:
1° de Wet Gods, den wil des Geestes, Die ten goede drijft.
2° de wet der Zonde, den wil der Zonde, die ten kwade drijft.
Tegenover de heilige Wet van God en de drijvende kracht van den
heiligen Geest, staat de door-en-door slechte Zonde, welke telkens
weer hair wil aan de orde stelt.
Door dit laatste is het, dat Paulus helaas nog belemmerd wordt om
de Wet Gods, waarin hij innerlijk zoo'n vermaak heeft, ook metter-
daad, ook met de leden, met het lichaam te doen.

§ 7. LEDEN, LICHAAM, VLEESCH — GEEN APARTE
STUKKEN.

Het mag onze aandacht niet ontgaan, dat Paulus in dit verband de
woorden led en, lichaam en vleesch gebruikt, waar hij spreekt van den
voortdurenden strijd tusschen begeerte en uitvoering, tusschen willen
en doen, tusschen voornemen en uitrichten, tusschen datgene wat de
mensch Paulus zich innerlijk voorneemt, begeert, wil — en datgene
wat diezelfde mensch Paulus uitvoert, doet, uitricht.
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Laten we daarom allereerst oppassen, dat wij zoo'n woord als „leden"
niet te eng nemen. B.v. niet slechts in den zin van ons „ledematen"
(b.v. armen en beenen). Dit gevaar dreigt hier werkelijk, omdat wij
gewoon zijn het woord „doen" ook nogal in beperkten zin te bezigen.
Veelal verstaan wij onder „doen" alleen zillk handelen, waarbij een
arm of been in beweging komt (loopen b.v. of grijpen). Waartegen
echter dient opgemerkt, dat we toch ook iets „doen", wanneer we
zitten of liggen te denken, fantaseeren, begeeren, enz., ook al ver-
roeren we daarbij arm noch been. Daarom zal Paulus b.v. ook onze
hersenen tot onze „leden" rekenen, aangezien wij dat „doen", het-
welk men denken pleegt te noemen, met onze hersenen verrichten.
En van iemand, wiens zenuwleven ziek is, zoodat hij niet meer den-
ken kan, zou Paulus zeggen, dat hij krank is in z'n „leden". Leden
neemt Paulus zeer ruim. Uit plaatsen als Rom. 6 : 12 en 13, 7 : 23
en 24, Rom. 8, vooral vs. 13 en 14, en 12 : 1 en 2 leeren we
1° dat Paulus bij leden bedoelt den (uitwendigen) mensch met al
zijn gaven, krachten en vermogens, welke God ons schenkt en waar-
door wij hier leven;
2° dat hij onder lichaam niets anders verstaat dan onder leden;
3° dat de apostel de woorden vleesch en lichaam ook dooreen ge-
bruikt;
en 4° dat wij leden, lichaam en vleesch niet apart moeten denken
bij een levenden, willenden en handelenden mensch, maar steeds
moeten zien in het geheele levende verband, waarin zij in den
geheelen mensch staan. Zoo is een arm b.v. niet maar een stuk
vleesch, doch orgaan van een levend wezen, dat door dien arm zijn
wil volbrengt; daarmee zoekt te doen wat in zijn hart was om te
doen. Het is immers voor den apostel hetzelfde of we onszelf of dat
we ons lichaam of dat we onze leden in dienst van koningin Zonde
stellen (Rom. 6). Ook is Christus, die „naar het vleesch", d.w.z. wat
betreft het vleesch, wat betreft Zijn mensch-zijn, uit Israelietische
voorouders is, Rom. 1 : 3, 9 : 5, ons in Ales gelijk geworden. Terwijl
dus b.v. een slager spreekt van apart vleesch en been, spreekt de
apostel over den ganschen mensch, alleen nu eens van buitenaf, dan
weer van binnenuit gezien.
Met leden, lichaam en vleesch heeft Paulus niet bedoeld een los,
tenminste apart, deel van den mensch, b.v. zooveel kilogram vleesch
in den zin van bloed en spieren, doch den geheelen mensch gelijk God
hem schiep, een mensch met krachten, gaven, talenten, capaciteiten,
organen, zooals deze „werken" in de (onder meer zichtbare) open-
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baringen des menschen, in al z'n leden, in z'n uitwendigen mensch,
opdat hij dezen = zichzelf (6 : 12, 13) stellen zou, niet meer in
den dienst van koningin Zonde, maar van Koning Christus.
Trouwens met minder mig de priester van Rom. 12 : 1 en 2 ook niet
voor Gods aangezicht verschijnen dan met zichzelf als geheelen
levenden mensch.

§ 8. LEDEN, LICHAAM OF VLEESCH — GEEN ZONDEBRON.

Op den eersten klank afgaande zou men er misschien toe kunnen
komen te meenen, dat de apostel van alle kwaaddoen de schuld maar
op „dat lichaam" schuift. Op dat zondige, onwillige lichaam, op dat
vleesch. Als ware dit iets geheel aparts, waarin dan bovendien nog
het kwaad huizen zou (b.v. 7 : 18). Alsof de apostel met deze woor-
denkeus absoluut tegenover elkaar zou stellen: eenerzijds een on-
zondig, geheel volmaakt hart des menschen (inwendige mensch) en
anderzijds de leden of het lichaam of het vleesch, hetwelk maar
totaal niet deugen zou (uitwendige mensch). Het lichaam zou dan
eigenlijk nog erger dan de zondebOk, het zou de zondebrOn zijn.
Evenwel bedenke men eenerzijds

a) dat Paulus onder „inwendige mensch" niet iets verstaat, het-
welk alleen in het bezit van de geloovigen zijn zou en dat nu die
„inwendige mensch" maar steeds en onafgebroken niets dan vermaak
in Gods Wet zou hebben, gansch volmaakt, terwijl daarentegen dat
stoute, dat lage lichaam van alles de schuld zou krijgen.
De termen „inwendige mensch" en „uitwendige mensch" werden
reeds lang voor Paulus' tijd gebezigd in niet-geloovig spraakgebruik
en niets dwingt er toe aan te nemen, dat Paulus er een nieuwe, eigen,
schriftuurlijke beteekenis aan gegeven heeft. Wanneer Paulus zich
van deze toenmaals staande uitdrukkingen bedient, maakt hij niet
den indruk er iets geheel nieuws mee te willen zeggen, doch integen-
deel: zich bij het gewone spraakgebruik aan te sluiten. De wijze,
waarop Paulus ze in 2 Cor. 4 hanteert is eenvoudig. Hi d zegt daar,
dat hij bij zijn evangeliebediening wel veel moet ondervinden aan den
lijve (uitwendige mensch), maar dat hij innerlijk dagelijks wordt ge-
sterkt (inwendige mensch). Het blijkt daar, dat Paulus onder „in-
wendige mensch" en „uitwendige mensch" er geen twee verstaat. Het
is een en dezelfde Paulus, die het over zichzelf heeft en die slechts
mededeelt, dat hij ondanks nog zooveel druk van buitenaf, wilskracht
ontvangt om door te gaan. In het Grieksch staan niet eens bij-
voegelijke naamwoorden. De apostel spreekt dus eigenlijk niet van
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een inwendigen mensch en van een uitwendigen mensch, bijvoege-
lijke naamwoorden. Hij bezigt twee bijwoorden, zoodat we zouden
kunnen vertalen: „de mensch-binnen" en „de mensch-buiten" (kant-
teekening van de Statenvertaling) of „de mensch-innerlijk" en „de
mensch-uiterlijk" (als dat Hollandsch was). In elk geval is beide
malen een en dezelfde mensch bedoeld, slechts van tweeerlei ge-
zichtspunt bezien (binnen en buiten, nog woordelijker: 'liar binnen
en naar buiten) en niet tweemaal jets aparts in dien mensch, min of
meer los van de rest, laat staan jets aparts, heiligs, dat de geloovigen
wel, maar de ongeloovigen niet zouden bezitten.

b) ook zegt de apostel niet: „mijn inwendige mensch heeft altijd
en geheel een vermaak in de Wet Gods", maar hij zegt: „ik heb
naar den inwendigen mensch een vermaak in de wet Gods". Hij zegt:
„naar", dat wil slechts zeggen: „wat betreft", „wat aangaat". En hij
zegt: „den" en niet „mijn", waardoor hij zich dus uitdrukt met ge-
bruikmaking van een algemeene onderscheiding, zooals die bij *leder
mensch te maken is: „innerlijk" en „naar buiten". Zijn bedoeling is
uit Rom. 7 met z'n verband wel duidelijk. Innerlijk moge hij wel
willen. Maar ach, het kOmt er niet van willen en doen steeds met
elkaar overeen te laten stemmen.

c) Tenslotte mogen wij niet uit het oog verliezen, dat 66k het hart
van Paulus nog maar alleen in z6Overre en diarom goed was, will
hij in Christus was en wijl de Geest Gods in hem was. Het gebed
van Ps. 139 „doorgrond mij, o God" was ook voor Paulus geschreven.
Want ook hij was nog een kind van Adam.

Terwijl men anderzijds moet bedenken, dat de apostel
van zijn leden, zijn lichaam of zijn vleesch in het geheel geen bijzon-
der kwaad zegt. Integendeel.

a) Eerstens is Christus ons volkomen gelijk geworden „naar het
vleesch". En Hij heeft bewezen, dat het vleesch waarlijk niet jets
aparts is en onheiligs, waarin dan het kwaad zou zitten. Want Hij
is ons in alles gelijk geworden. Hij is God, geopenbaard in dat
vleesch, waarin wij de zonde dienen, maar Christus toonde, dat dit
beslist niet behoeft, daar Hij in ons vleesch volkomen de Wet Gods
heeft vervuld (Rom. 8).

b) Ook zien we in Rom. 8, dat Paulus, sprekende over de weder-
opstanding der dooden, wel verre van met minachting over leden,
lichaam en vleesch te spreken, op de blijde toekomst wijst, wanneer
de Geest, die nu in ons is, de volkomen verlossing brengen zal, 66k
voor ons lichaam, waarin nu nog zonde is, dus dood.
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c) En tenslotte heeft Paulus als nieuwe mensch, in Christus ge-
storven en opgestaan, wel degelijk zijn lichaam toch ook weer wel
dienstbaar gesteld aan den Christus. Hij heeft ook weer niet enkel
zOndige daden gedaan met zijn leden, waarvan hij immers toch ook
weer beleed, dat zij leden van Christus waren. Welneen, in Paulus'
oog zal de glans des geloofs stellig niet hebben ontbroken, zijn knieen
hebben zich dikwijls gebogen, al zijn krachten en gaven, kortom al
zijn leden heeft hij gesteld in dienst van Christus, nil zijn Koning.
Kortom, zijn lichaam is toch ook weer een tempel van den heiligen
Geest geweest. Zal hij trouwens zelf niet zijn voorgegaan in hetgeen
hij ons, Rom. 12 :1 en 2 gebiedt, n.m.l. onze lichamen Gode te
offeren?

§ 9. WET DER ZONDE EN LICHAAM DER ZONDE OF
LICHAAM DES DOODS.

Maar Paulus verdedigt zich, vooral in Rom. 7, tegen de verdacht-
making van Joodsche zijde als zou hij de Wet van God niet eeren. Die
heilige Wet van God!
Hij werpt die aantijging verre van zich af, op verscheidene manieren.
Zoo b.v. wanneer hij in 7 : 7-13 erkent juist aan de Wet het rechte
inzicht in den waren aard van de zonde te danken. Hij is veel aan
Gods Wet, aan Gods Woord, verschuldigd. Zoolang nog de Phari-
zeesche wet voor hem de Bijbel was en hij naar eigengemaikte ge-
rechtigheid streefde, zag hij b.v. nog niet in, dat ook, wanneer we in
.alles hoogst correct schijnen, maar er is bij ons nog een verboden
begeercn, we toch nog schuldig zijn. Dat ziet hij nu echter wel, in
het licht van Gods Wet, van het 10de gebod.
Maar dan vs. 14-25b. Dair belijdt Paulus het opnieuw, hoe lief hij
toch Gods Wet heeft. Hij zal er nog eens een argument voor aan-
voeren: hij zou n.m.l. zoo gaarne willen, dat hij haar nog wat beter
deed. Een argumentatie dus door middel van schuldbelijdenis. Z'n
ontevredenheid met zichzelven voert Paulus aan als een sprekend
bewijs, hoezeer hij 's Heeren Wet eert. Het bedroeft hem juist zoo
diep, dat hij haar niet veel, veel beter doet. Dat hij haar niet doet
gelijk hij begeert. Hij betuigt, dat het willen wel bij hem is. Dat hij
innerlijk wel een vermaak heeft in Gods Wet. Maar z'n doen blijft
beneden z'n willen. De uitvoering blijft beneden wensch, begeerte,
ideaal. Is er niet mee in overeenstemming. Integendeel, er is helaas
een conflict.
Tengevolge waarvan?
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Tengevolge van zijn leden? Van zijn lichaam? Is dat, op zichzelf, het
struikelblok? Is dat een stuk zonde?
Neen, § 8, maar tengevolge van de zonde, die koningin, die macht-
hebster (zooals Paulus haar bij gelijkenis voorstelt). De heilige Geest
stelt de Wet Gods als liefelijk voor. En Paulus heeft haar lief. Want
hij is innerlijk vrijgemaakt door de bekeering des harten. En van
binnen uit werkt die vernieuwing ook wel door. Maar de zonde stelt
telkens daarentegen ook weer haar wet aan de orde. Ja, zij maakt
van Gods Wet een prikkel tot zonde, want zij stelt Gods Wet als on-
aangenaam voor, gelijk de slang in het paradijs, en verleidt de be-
geerlijkheid, die zonde baart.
En zoo kOmt het er niet van, dat met het willen, met het inzicht, het
nieuwe inzicht, dat het anders moet — ook in overeenstemming is
het doen.
En omdat men, wanneer men 't over het doen heeft, immers woorden
als leden, lichaam of vleesch to bezigen pleegt, spreekt Paulus kort-
heidshalve van: de Wet der zonde, die in m'n leden of in m'n lichaam
is, of, nog korter, van: het lichaam der zonde, of van: het lichaam
dezes doods of van ('t kortst): mijn vleesch.
Zouden wij dit in den breede beschrijven en dus de door vlug spreken
„verzwegen" gedachten en woorden van den apostel ook noemen, dan
zouden we kunnen zeggen:

Paulus drukt, heel gewoon, door de combinatie willen doen, in-
zicht—uitvoeren, verstand—leden, inzicht—lichaam, den gewonen
gang van zaken uit bij ieder mensch: van binnen naar buiten, van den
mensch-innerlijk naar den mensch-uitwendig, van den mensch-naar-
binnen tot den mensch-naar-buiten.
Oorspronkelijk dienen wij, menschen, de zonde.
Maar door den heiligen Geest, die in Paulus is, is zijn inzicht ver-
anderd. Ik wil anders! Ik wil wat God wil, wat de Wet gebiedt.
Doch tengevolge van de zonde, die ook nog in Paulus woont en daar
óók nog hair wet wil stellen, wordt niet gedaan wat gewild wordt,
wordt niet volkomen gehandeld naar het huidige inzicht, dat uit den
Geest van Christus is. Wat thans geschiedt, is toch nog niet vol-
komen in overeenstemming met de vernieuwing des verstands, des
inzichts, des harten, welke Paulus aan den Geest van Christus dankt.
Want in Paulus heerscht nog de strijd van het zijn-in-Adam en het
zijn-in-Christus.
Dezelfde Paulus is geheel kind van Adam en noemt zich als zoodanig
„nude mensch".
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Maar dezelfde Paulus is ook geheel in Christus en noemt zich als
zoodanig „nieuwe mensch".
Alle menschen, ook zij, die in Christus Jezus zijn, zijn betrokken bij
de overtreding van Adam. Omdat Adam er net-zoo-een geweest is als
Christus (Rom. 5). Alle menschen, ook Paulus, zijn door Adams
overtreding, welke tiller overtreding is, kinderen des doods. Dat zal
straks duidelijk blijken als we begraven zullen worden 8 : 11, maar
ook nu is die macht der zonde reeds aan het werk. Nu reeds en
nu nog.
Want zij is ook nog aan 't werk in hen, die in Christus Jezus zijn, ook
nog in Paulus, ook al is de oude mensch Paulus wel gefnuikt en
geknakt. Al is hij, wijl hij in Christus is, gestorven en opgestaan
(want Christus is gestorven en opgestaan). En al doet hij wel steeds
Christus aan, gelijk men een kleed aandoet, waarin men zich ver-
toont. Zoo moeten de geloovigen Christus aandoen! Den nieuwen
mensch aandoen! Het beeld van Christus vertoonen! Wandelen in
Zijn werken!
Maar 't is een strijd.
Ten eerste: de Geest van Christus drijft ten goede en bezorgt ons een
innerlijk vermaak in 's Heeren Wet.
Ten tweede: maar uit ons als kinderen van Adam, ook al zijn we in
Christus, is nog de macht van zonde en dood niet verdwenen. Helaas!
We moeten onszelf beschuldigen vanwege al ons zondig begeeren,
kortom al dat zondige doen, bij de beschrijving waarvan men nu een-
maal zich van woorden als leden, lichaam en vleesch pleegt te be-
dienen (§ 7). Kortheidshalve spreekt de apostel dan van de Wet in
de leden, d.w.z. van hetgeen de Zonde als wet oplegt, hetgeen zij ge-
biedt, en dat dan ook helaas maar al te vaak door ons wordt gedaan,
door de leden, door het lichaam of door het vleesch. Of de apostel
maant ons aan om, kort gezegd, de praktijken van het lichaam te
dooden.0f, wig korter, niet te wandelen naar het vleesch.

§ 10. VLEESCH EN GEEST.

En zoo wordt dat laatste woord, 't woordje vleesch, ofschoon voor
den apostel meermalen aanduiding van op zichzelf niets kwaads, § 8,
door kortheid van spreken het woord, waarmee gewezen wordt in de
richting van het verkeerde en zondige doen; waarachter: naar den
ouden mensch, dat is naar Paulus, die wel in Christus is, maar tot
z'n dood ook nog kind van Adam blijft en dus nog zondigt en sterft.
Terwijl daarentegen het woord Geest de korte aanduiding wordt van
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het precies tegenovergestelde. Die Geest is de Geest van Christus.
Die is in ons. Nu reeds. Hij is ons gegeven. Hij leidt ons en wij moeten
ons door Hem laten leiden en Hem in onze harten laten werken. Niet
de werken des vleesches doen, maar vrucht des Geestes voortbrengen.
De geest van ons, d.w.z. onze levensdrijfkracht, levensdrang, levens-
richting, levensopenbaring, en zoo ons doen en laten, moet overeen-
stemmen met den Geest van Christus. Deze twee moeten samen ge-
tuigen, dat wij kinderen Gods zijn (8 : 16), aldus:
Ten eerste: Gods Geest getuigt dit door Zijn Evangelie. Want het
Woord Gods is het getuigenis des Geestes. Sinds Pinksteren heeft de
Geest er toe gedreven, dat door de evangelieprediking op lippen zoo-
wel van heidenen als Joden het „Ooze Vader" zou worden gelegd.
De Geest getuigt door Woord en Sacrament van Gods goedwilligheid
jegens ons om ons als Zijn kinderen aan te nemen.
En ten tweede: daarmee moet nu onze geest overeenstemmen. De
richting van al ons doen en laten moet daar niet tegen in gaan, maar
dienovereenkomstig zijn.
Samen moeten deze twee getuigen, dat wij kinderen Gods zijn.
En dus: erfgenamen van een heerlijke toekomst.
Wij1 mede-erfgenamen met dat kndere Kind van God, met Christus,
aan Wien wij eens gelijk zullen worden gemaakt. Hij zal de Eerste
onder vele broeders zijn.
En dan zal de tijd van het vleesch (in ongunstigen zin) voorbij zijn.
Omdat alsdan ons een Geestelijk lichaam zal worden geschonken.
D.w.z. dan zal opgehouden zijn voorgoed het smartelijk conflict tus-
schen willen en doen, tusschen begeeren en uitrichten. Want in
tegenstelling met nu, nu we nog maar een natuurlijk lichaam
hebben en nog maar „in hope" zalig zijn, zullen wij dan volkomen
den wil van God, de heilige Wet des Heeren, doen — dank zij die
algeheele verlossing door den heiligen Geest. Daarom dan een Gees-
telijk lichaam.

§ 11. HOOFD- EN BIJZAAK.

Als ik nu de §§ 6-10 overzie kan 't me spijten, dat ze geschreven
moesten worden. Want terwijl ze bedoeld zijn om er het eene misver-
stand door te voorkomen, zouden ze soms het indere kunnen wek-
ken. Ze zouden n.m.l. door zooveel aandacht te besteden aan woor-
den als wet, mensch e.a. (wet in gunstigen en in ongunstigen zin,
de mensch binnenwaarts en buitenwaarts), soms de meening post
kunnen doen vatten als zou Paulus ons in Rom. 6-8 eigenlijk een
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verhandeling hebben gegeven over de wet of een beschrijving hebben
geleverd van den mensch; een soort nomo- en anthropologie dus.
— Verre van dat! In dit opzicht is het een nadeel te achten, dat er
zooveel moest gesproken over dingen, die in de genoemde hoofd-
stukken geen hoofdzaken zijn. Echter woog mij het voordeel toch
zwaarder, het voordeel n.m.1., dat de paraphrase thans wat korter
kan zijn en zij dus zelf niet door breede uitweidingen bij de afzonder-
lijke texten den lezer het heel, heel belangrijke feit uit 't oog doet
verliezen, dat hij te doen heeft met een brief. Thans kan men rustig
doorlezen en letten op het geheel.

Inleidende §§ over hoofdstuk 9-11 laat ik achterwege. Ze zijn niet
noodig als men ook daar maar let op hoof d- en bijzaak. Zoo meene
men b.v. niet, dat Paulus in die hoofdstukken vooral eens heeft
willen handelen over de uitverkiezing of over de toekomst van het
Joodsche yolk. Laat men ook die hoofdstukken lezen als deel uit-
makende van den ganschen brief. Paulus spreekt ook in Rom. 9-11
tot de Christenen te Rome over het Evangelie gelijk hi) het predikt
en van plan is ook te Rome te komen prediken en hij wenscht in dat
deel van zijn brief zelfs bepaald te handhaven, dat bij het Evangelie
gelijk Paulus het predikt alleen veilig is de erkenning van God als
Souverein. Want alle eigenwillige godsdienstigheid onttroont God.
Probeert dat tenminste te doen. Want hetzij openlijk of verkapt kent
zij den mensch zeggenschap toe over God. Zij doet dat geraffineerd,

gelijk de Judaisten van § 3, door combinatie van geloof in Jezus
Christus met hun eigen plus. Of zij doet dat zoo brutaal als de wet-
tische Joden, die immers zeggen, dat zij „Gods bondsvolk" zijn,
„Abrahams zaad", en die in afstamming, geboorte, bloed, verbond,
belofte en toezegging, wet en wetswerken of wat er nog meer kan
genoemd, een keten meenen te bezitten, door middel waarvan zij
God in hun macht zouden hebben! Zeggenschap over God zouden
hebben! Over God te bevelen zouden hebben!
Vlak daartegenover stelt Paulus het Evangelie zooals hij het pre-
dikte! Hij doet ons weten, dat de God der belofte wel getrouw is.
Inderdaad. Laat zelfs de ongehoorzame Jood van dezen tijd het
gelooven en leeren daarop ootmoedig te vertrouwen. Och, mocht hij
buigen onder den Messias, dien God aan z'n vaderen beloofde en
reeds ook metterdaad schOnk. Boog hij maar onder dien Messias,
dien Christus, die de gerechtigheid is, welke God geeft. Wie op dezen
van God gegeven Messias vertrouwt, die zal niet beschaamd worden
en die eert God. Die laat God Souverein.
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Maar kom bij dien grooten God niet triomfantelijk met een ge-
slachtsregister aan b.v. Doe bij dien grooten God geen brutaal beroep
op jets, wat het dan ook zou zijn, waardoor gij meenen zoudt Hem te
kunnen dwingen. Alsof ook maar eenig mensch met eenige zeggen-
schap verheven zou zijn boven den vrijmachtigen God. God bleef
zelfs tegenover Mozes vrij.
De Heere is Souverein en vraagt van den mensch onderwerping met
het geheele hart aan die belofte, aan dien Christus, dien Hij ge-
schonken heeft.
§ 12. STIJL.
Iemand vroeg mij eens of al die slechte menschen tot wie Paulus zich
richt b.v. in 2 : 21 (het zijn daar echtbrekende, stelende en helende
Joden) nu gemeenteleden, Christenen, te Rome waren en of daar
dan heel geen tucht bestond.
Zulke vragen bewijzen, dat men niet bekend is of althans geen reke-
ning houdt met den merkwaardigen stij1 van Paulus. De wijze, waar-
op de apostel zich uitdrukt, doet menigmaal denken aan den zoogen.
diatribestijl dier dagen, d.w.z. aan de manier, waarop ook reeds de
rondtrekkende wijsgeerige zedenpreekers van Paulus' tijd het yolk
plachten toe te spreken. Ook bij hen heeft men aangetroffen dat
plotselinge opwerpen van een vraag („maar, zal iemand zeggen") of
dat sours ineens zoo directe spreken op den man of („gij, o mensch").
Vergeet u verder ook niet, dat de brief aan de Romeinen niet door
den apostel is geschreven, maar gesprOken, gedicteerd, blijkens
16 : 22.
Hieruit moet u het verklaren, dat Paulus in dezen brief, die ge-
richt is aan Christenen te Rome, toch zoo nu en dan spreekt alsof
hij goddelooze heidenen en Joden voor zich heeft. Zie vooral het
gedeelte van den brief volgend op 1 : 17 („deel II"). Paulus bedoelt
daar de Christenen te Rome voor te houden, dat alle menschen, wij
Christenen ook, zonder geloof in Christus en zonder diens gerechtig-
heid, niets beteekenen voor God, maar verdoemelijk zijn. Buiten
Christus zouden ook wij, Christenen, niets voor hebben op de godde-
looze menschen van de wereld, b.v. op die van den slechten Romein-
schen Keizertijd. Maar hoe gaat Paulus nu te werk?

Nu verplaatst Paulus zich in gedachten reeds naar Rome. Hij is
immers van plan naar Rome te konlen? En clan zal hij straks ,daar
te Rome met zijn enorme gemengde bevolking van allerlei afkomst
en uit allerlei oord van het toenmalig Romeinsche rijk, een staal-
kaart aantreffen van die bonte veelheid van menschen, die het
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toenmalige rijk (practisch de toenmalige „beschaafde" en „bewoonde"
wereld) bevolkten. Nu verplaatst Paulus zich reeds in gedachten
naar dat Rome en in zijn verbeelding richt hij thans reeds zijn
woorden tot die goddelooze menschen-van-de-wereld daar (zoowel
goddelooze Joden als heidenen) gelijk hij het straks in werkelijkheid
hoopt te kunnen doen. Hij spreekt hen dus nil reeds aan, a.h.w. bij
voorbaat. Dank zij zijn levendige verbeelding worth zijn spreken
thans reeds in plaats van een „spreken over" een „spreken tot".
En de Christenen te Rome hooren die toespraak (in verbeelding)
aan. Zij lezen die in den brief, welken de apostel zendt aan hen. En
de apostel bereikt daardoor allereerst zijn naiste doel. Hij wil
immers voorshAnds slechts de Christenen te Rome doen verstaan,
welke de grondwaarheid van het Evangelie naar de prediking van
Paulus is, n.m.l. deze, dat buiten Christus alle menschen voor God
gelijkelijk verdoemelijk zijn. En Paulus hoopt nu vurig, dat men hem
deze waarheid toestemmen zal en zijn prediking vertrouwen. Want
men bedenke: ook bier is Paulus' brief reeds pleidooi.
Zulke gevallen, waarin de apostel aldus een denkbeeldig persoon
tegenover zich te woord staat, zult u in het hiernavolgende wel meer
ontmoeten. Ook dat telkens opwerpen van een vraag. U begrijpt, dat
dit alles den toon van den brief zeer levendig maakt. Het moge wel
eens anders voorgesteld zijn, zelfs moge Romeinen wel den naam
van zwaar en droog gekregen hebben — het is beslist onverdiend.
De stijl van Paulus' brief aan de Romeinen is eerder zeer levendig
te noemen — woordspelingen b.v. meer dan eens en telkens ook
zoo'n vraag er tusschen door recht op den man af.
Paulus heeft het heerlijk Evangelie van Jezus Christus in de taal en
op de manier van zijn tijd gepredikt.
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DEEL I.

WAAROM IK NAAR ROME VERLANG?

OM OOK IN HET WESTEN TE PREDIKEN HET EVANGELIE

VAN LOUTER GENADE EN DUS VAN GELOOYEN ALLEEN.

1 : 1 Dezen brief ontvangt u van Paulus, u meerendeels van
aanzien zeker onbekend. Ik ben echter evenals u een slaaf van
Christus Jezus. Daarin dus volkomen aan u gelijk. Ofschoon
ik voorts ook wettig geroepen apostel ben, afgescheiden'),
niet, zooals ik me vroeger verbeeldde, als Pharizeer van de
domme schare, maar afgescheiden en bestemd voor Gods

2 Evangelie. Voor het eeuwenoude Evangelie. Want dat Evan-
gelie, hetwelk ik predik, is niet iets nieuws. God heeft het al
in het Oude Testament beloofd, in de geschriften der pro-

3 feten, welke ook mij heilig zijn. 2) Toen gaf God al beloften
omtrent Zijn Zoon, die zeer zeker, als afstammeling van
David, aan ons, zwakke menschen van vleesch en bloed, gelijk

4 werd, maar later naar Gods bestemming is uitgekomen als de
sterke Zoon van God, wat na Zijn opstanding uit de dooden,
toen Zijn leven immers voortaan niet meer stond in het teeken
van ons zwakke vleesch, maar in dat van den Geest, die Zich
kenmerkt door heiligheid en heerlijkheid, ook niet anders bij
Hem als den Verhoogde zou hebben gepast. Ik bedoel Jezus,
den Messias, onzen Heer en Gebieder thans in heerlijkheid.

5 Hij is zoo genadig geweest, dat Hij mij, niet alleen de andere
apostelen, maar ook mij,—bekleedde met de aposteltaak, op-

1) Het woord „Pharizeer" heeft de beteekenis van „afgezonderde"; een
woordspelinr, dus van Paulus, voor lezers, die op de hoogte waren van
toenmalige Joodsche verhoudingen, terstond begrijpelijk.
2) Zie inleiding §§ 3 en 4.
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I: 13

dat wij niet slechts onder een, maar onder alle volken den op-
roep zouden doen uitgaan om toch geloovig te buigen voor
Christus 1 ) en om Zijn Evangelie te aanvaarden en Hem daar-

6 in te eeren. En onder die talloos velen, die door dat Evangelie
van Jezus Christus geroepen zijn, mag ik nu ook u tellen.

7 Daarom mag ik me tot u alien richten daar te Rome, zonder
iemand uit te sluiten. 2) God heeft u Zijn liefde betoond! Hij
heeft u Zich ten yolk gewijd!
Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en van onzen
Verhoogden Heer Jezus Christus.

8 Dezen brief wil ik beginnen met betuiging van dank aan
God. Want Hij heeft heerlijke dingen gedaan. Allerwegen
wordt er natuurlijk over gesproken. Over wat er te Rome is
geschied. Dat u daar met u zoovelen, en dat nog wel te Rome,
de groote rijkshoofdstad, het geloof in Christus hebt om-
helsd. Daar dank ik Hem voor, die door Jezus Christus mijn

9 God is. Ik dien God in de prediking van het Evangelie Zijns,
Zoons met heel m'n levenskracht en Hij weet dus hoe onop-
houdelijk ik, wanneer ik dan weer m'n gebed opzend voor de

10 zaak van 't Evangelie, uw naam voor Zijn ooren uitspreek en
hoezeer het m'n gedurige gebed is of het Hem mocht behagen
m'n weg op de een of andere manier zoo te banen, dat ik ook
nog eens kwam ten uwent.Dat ik ook nog eens kwam te Rome!

11 Natuurlijk diarom reeds, omdat ik daar dan heel gaarne 11
zou willen ontmoeten. Om u nog tot eenig Geestelijk nut te

12 zijn tot uw bevestiging. Ik bedoel 2) om dan in uw kring door
elkaar te worden bemoedigd, wederzijds, ik door u en u door

13 mijn geloof. Maar vooral, broeders, ik werd tot nog toe ver-
hinderd, maar daar kunt u van op aan, dat ik al dikwijls voor-
nemens ben geweest om naar Rome te gaan. Want ik zou toch
zoo graag Oa onder de bevolking in uw omgeving 3 ) er nog
wat willen oogsten, zooais ik dat reeds onder de andere vol-

1) Letterlijk: gehoorzaamheid bestaande in gelooven. Voor Paulus is ge-
looven en gehoorzamen een. Zie b.v. ook 6 : 17, 15 : 18, 16 : 26.
2) Let op Paulus' voorzichtigheid om gevoeligheden te ontzien; inl. § 3
en 4.
3) Paulus zal bier ook 't oog hebben gehad op Spanje als achterland van
Rome, en zoo op 't westelijke deel van het Middellandschezee-bekken;
inl. § 2.
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14 ken deed. Want ik gevoel mij schuldig en verplicht, zoowel
jegens beschaafden als minder beschaafden, zoowel jegens
geleerden als minder ontwikkelden, om hun het Evangelie te

15 brengen. ZOO staat 't met mijn hartewensch om ook bij u te
Rome te komen met m'n Evangelie-prediking.

16 Of ik dus zoo lang wegbleef, omdat ik soms ergens bang voor
was? B.v. voor Rome, Rome, die groote stad, die wereldstad,
met haar zoo talrijke en zoo gemengde bevolking? Ik schaam
mij voor m'n Evangelie niet, ook te Rome niet. Integendeel,
daar moest ik juist mee te Rome zijn. Omdat het Evangelie
een kracht is, waarmee God in dezen tijd juist allereerst l) komt
tot die menschen in onzen tijd, van wie Rome als hoofdstad
des rijks een staalkaart biedt. God komt met het Evangelie
niet alleen tot het Joodsche yolk, maar tot heel onze heden-
daagsche zoogenaamde beschaafde wereld om hen alien,
zonder onderscheid van wie of wat zij zijn, nog door het

17 geloof te redden van 't verderf. Want door dat Evangelie
maakt God aan onze in Ongerechtigheid ten ondergang
neigende wereld nog bekend, dat er voor haar gerechtigheid
is bij Hem 2), te verkrijgen in den weg van gelooven, gelooven.
Maar dan ook niets dan gelooven. Want het is van begin tot
eind gelooven. Ditir leg ik den nadruk op en daar predik ik
slechts de aloude waarheid mee van de heilige Schrift, die
ook zegt: hij, die den Heere vreest, zal levee uit vertrouwen,
uit gelooven.

1) In Paulus' dagen was het Grieksch de wereldtaal. Men kon er in alle
landen rondom de Middellandsche Zee mee terecht, m.a.w. in heel de
toenmaals „beschaafde" en „bewoonde" wereld (daarbuiten waren de
onbeschaafden, de barbaren, vs 14). Het Evangelie is het eerst gepredikt
in dit groote taalgebied: aan Joden en „Grieken".
2) Deze gerechtigheid is Christus, 1 Cor. 1 : 30.
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DEEL II.

HET EVANGELIE VAN LOUTER GENADE EN VAN ALLEEN

MAAR GELOOVEN — IETS ANDERS ZOU DEN VERDOEME-

LUKEN MENSCH IMMERS 00K NIET BATEN.

1 : 18	 Want God, die in den hemel woont, maakt vandaar ook
wel iets tinders bekend!
Toornend bezoekt Hij 't menschdom, dat zich om God noch
gebod bekommert. Dat opzettelijk de waarheid het zwijgen
oplegt, omdat men in z'n zedelooze Leven niet wil gehinderd
zijn. Tegen beter weten in!

19 Want God is niet onkenbaar voor hen. Ze zijn inwendig we/
anders overtuigd. Daar heeft God Zelf wel zorg voor ge-

20 dragen. Weliswaar kunnen wij, menschen, God niet zien.
Toch was Hij wel degelijk steeds op te merken zoolang de
wereld bestaat. Wij zien het immers voor onze oogen in het
maaksel van Zijn hand, dat Hij, hoewel de onzichtbare, alles
door Zijn kracht draagt en dat Hij God en geen schepsel is,
al trekt men Hem daartoe neer. Neen, men weet wel beter en

21 dat beneemt den mensch elk excuus. Hoewel ze God
heel goed kennen, hebben de menschen Hem, den Schepper,
niet als zoodanig geeerd, noch Hem gedankt voor Zijn wel-
daden. Met het vanzelfsprekend gevolg. Wat is hun verstand
verdwaasd! Hoe zijn ze verduisterd van hart, de onnoozelen.

22 Prat op hun zoogenaamde wijsheid begingen ze de domheid
23 om de heerlijkheid van den Onvergankelijken God in te ruilen

voor zoo'n afbeeldsel van een vergãnkelijk mensch of van een
vogel of van een viervoeter of van een kruipend dier. ZOO
meenden ze n.m.l. den heerlijken God zich voor te mogen
stellen. Ze pleegden zonde tegen het 2e gebod. Ze maakten
van God een beeld.

24 Geen wonder, dat God menschen met ziilke hartelusten over-
gaf aan onreinheid, zoodat ze nu zichzelf, hun eigen lichaam,
van eer beroofden. Dat klopt. Wie God verlaagt, verlaagt
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I : 25-

25 daarmee zichzelf. Ja, wat deden ze? Ze gingen nog verder en
pleegden zonde tegen het le gebod. Ze maakten een schepsel
tot God. Den echten God ruilden zij in voor den niet-God,
voor een of -God en ze hebben aan het schepsel goddelijke
hulde toegebracht en dat vereerd, met smadelijkenvoorbijgang
van den Schepper, die toch waarlijk alleen eeuwig to
prijzen is!

26 Wat wonder, dat God ze varen liet en hen overgaf aan hun
vuile hartstochten. Want dat komt er van zoo'n ruil: God
verruild voor het schepsel! Hoe heeft de mensch zichzelf ver-
laagd. Zelfs hun vrouwen hebben het gewone geslachtelijke
verkeer ingeruild voor de tegennatuurlijke zonde der homo-
sexualiteit.

27 Al niet beter dan de mannen. Want hoeveel mannen hebben
niet den omgang met het vrouwelijk geslacht gestaakt en zijn
— waarin u weer de rechtvaardige straf moet zien voor den
ruil, waarmee zij eerst God beleedigd hebben — in gemeenen
lust ontbrand jegens elkaar en hebben 't eerlijke geslachtelijke
verkeer met de vrouw ingeruild voor het schandelijke doen
van den man bij den man en krijgen dus in die schandelijke
zelfonteering hun verdiende loon voor hun Godsverachting.
Het is immers naar recht als God menschen, die Hem van Zijn
eer beroofden, prijsgeeft aan zoo diepe onwaardigheid.

28 Zoo openbaart God Zijn toorn.
Zij hebben God niet de moeite waard gekeurd, ofschoon zij
Hem zeer wel kenden. Welnu God betaalde him met gelijke
munt terug en gaf ze over aan opvattingen, welke door ieder
zullen moeten worden afgekeurd en tot 't doen van onbe-

29 tamelijkheden. Ze zijn vol van alle mogelijke ongerechtig-
heid, gemeenheid, hebzucht en slechtheid. Ze loopen over
van afgunst, moordlust, getwist, bedrog en kwaadaardigheid.

30 Oorblazers en lasteraars zijn ze. Geweldenaars (welke God
zoo haat). Ze zijn hoogmoedige pochers, uitvinders van aller-

31 lei kwaad, hun ouders ongehoorzaam. Wijsheid zult ge bij
hen niet vinden zoo min als trouw aan 't eens gegeven woord.
Ze bekommeren zich niet om banden des bloeds en om den

32 arme, die nood lijdt, al evenmin. En dat menschen, die toch
best afweten van Gods rechtsbestel, n.m.l. dat wie deze
dingen doet, des doods schuldig is! Toch bedrijven zij die
zonden of als zij die zelf niet begaan, omdat zij er b.v. de kans
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niet voor krijgen, dan scheppen zij er behagen in, wanneer
zij ze anderen zien doen.1)

2 : 1 Waarom gij o mensch, wijl gij het zoo weet hoe God over
de ongerechtigheid denkt, dan ook niet vrijuit gaat, ook niet
wanneer gij, al zijt ge ik weet niet wie, u nog een oordeel over
anderen durft aanmatigen. 2) Integendeel. Want dat oordeel
van u over uw naaste is een vonnis, dat u velt over uzelf.
Want 'tzelfde kwaad, waarover u jegens anderen den rechter
speelt, bedrijft u ook. Nu ja, niet zoo grof. U spat niet zoo uit.

2 Maar wij weten, dat God zich niet laat misleiden door een
schijn van fatsoenlijkheid bij menschen, die minder onbe-
schaamd zondigen, maar toch dergelijke dingen Oa doen.
God oordeelt niet naar schijn, maar naar waarheid.

3 U redeneert zeker bij uzelf: „ik keur die verregiande slecht-
heid af. 1k maak het niet zoo bont."
Zoo, en denkt u, dat 11 daarom niet onder Gods oordeel zult
vallen?
In plaats van God te danken, dat Hij nog geduldig is en U veel
goede dingen Beef t.
In plaats, dat u verstaat, dat God Zijn vonnis over u nog wat
opschort!

4 U veracht Zijn geduld.
Hebt u dan geen oog voor Gods mildheid, waarmee Hij u nog
brengen wil tot verandering van inzicht, tot berouw?

5 Maar ge zijt ongevoelig voor de bewijzen van Gods goedheid!
Uw hart is tot geen berouw te brengen! En zoo zijt ge bezig
uzelf een schat op te sparen aan. . . . toorn, in plaats van een
voorraad deugd en gerechtigheid. Dat zult u ondervinden op
den dag van Gods toorn, wanneer Hij openbaren zal, wat nil
nog niet altijd gezien wordt, n.m.l. dat Hij rechtvaardig richt.

6 Want Hij zal een ieder vergelden naar z'n werk en naar geen
schijn.

7 Tweeerlei menschen zijn er te onderscheiden.
De eersten hebben steeds volhard in het doen van het goede
en hebben gezocht naar het eeuwige leven. Dezen vergeldt
God heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid. 3)

1) Hoe vaak koesterde niet de massa diep ontzag voor een onzedelijken
geweldenaar. 2) Zie inl. § 12.
3) Zij hadden God lief en onderhielden Zijn gebod. Zie deze rechtvaardigen
tegenover de goddeloozen b.v. in Mal. 3 : 18, Luc. 16 : 25.
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8 De anderen hadden echter steeds zichzelf op het oog, leef den
voor zichzelf en waren de waarheid Ongehoorzaam, maar de
ongerechtigheid gehoorzaam. Hun wacht Gods toornige ver-
ontwaardiging.

9 Geen werker van het kwaad, geen enkele, zal aan pijn en
wanhoop ontkomen. Allerminst de bevoorrechten onzer
dagen tot wie het Evangelie komt, n.m.l. het yolk der Joden
en de menschen van de hedendaagsche beschaafde wereld.
Zoowel de Jood als de niet-Jood valt onder Gods gericht.1)

10 Met de keerzij van dien regel: heerlijkheid, eer en vrede voor
ieder, die het goede doet, ook voor dezelfden, voor Jood

11 zoowel als niet-Jood. Want God is een onpartijdig rechter.
Jood en niet-Jood behandelt Hij naar 'tzelfde recht.

12 U zult misschien zeggen: „er is anders een groot verschil. De
een heeft wel kennis ontvangen van de Wet des Heeren 2), de
ander daarentegen niet." Ge vergist u. Daar heeft die eene
niets mee op den ander voor.
De heiden, die de Wet des Heeren niet gekend heeft, zal
zonder die Wet om hetgeen hij misdreef geoordeeld worden
en ten verderve gaan.
En de Jood, die de Wet des Heeren wel gekend heeft, zal
met die Wet voor hetgeen hij misdreef eveneens rechtvaardig

13 oordeel ontvangen. Ja zeker, ook de Jood. Want niet zij, die
het voorrecht hebben de Wet to hooren voorlezen in de syna-
gogen zijn rechtvaardigen bij God, maar die haar doen, die
spreekt Hij vrij.

14 Waarmee God Jood en niet-Jood gelijk behandelt. Beiden
naar 't zelfde hun niet onbekende recht.
Neen, ook den heiden doet God geen onrecht als Hij hem voor
z'n overtredingen straft. Want weliswaar is de Wet zooals zij
uit de Schrift gekend woidt, hem nooit medegedeeld. Toch
is ook hij aansprakelijk. Immers het is een feit, dat er heide-
nen zijn en waren, die nooit van de Wet des Heeren hadden
gehoord, terwijl zij zonder meer toch dingen deden naar den
eisch van die Wet. Wat leeren we daaruit? Dan hebben zulke

15 heidenen dus een Wet aan zichzelf. 3) Dan leveren zulke men-

1) Zie 1 : 16.
2) N.m.l. de Schrift, 't Oude Testament, de 10 geboden; zie inl. § 6.
3) De apostel bedoelt: wat de Jood zich geboden ziet door de Wet van
Sinai, gebiedt die heiden aan zichzelf. Zoo is hij zichzelf ten Wet.
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schen door hun gedrag het bewijs, dat de eisch van Gods Wet
gelijk wij dien nader kennen als geschreven op de steepen
tafelen en in de Schriften, hun niet onbekend is. Hun hart,
vanwaar immers heel 's menschen leven uitgaat en beheerscht
wordt, toont van dien eisch te weten. Terwijl voorts ook uit 't
feit, dat zij hun daden achteraf nog met zichzelf beoordeelen
gaan en daarbij hun eigen gedachten hen voor schuldig of
onschuldig moeten verklaren, hetzelfde blijkt namelijk: dat
Gods wil aan geen mensch onbekend is en dat God naar het-

16 zelfde recht en Jood en niet-Jood straft, straks, op den dag
als God door Christus Jezus de menschen oordeelt niet af-

gaande op uitwendigen schijn, voorbijgaande voorrechten,
enz., maar ieder naar zijn hart, zonder aanzien des persoons,
zonder onderscheid te maken tusschen Jood en niet-Jood.
Wat dan ook een grondbeginsel is van het Evangelie zooals
ik het predik.1)

17	 Dat zal menige Jood mij wel niet zoo maar toegeven.
Want u laat zich zoo gaarne voorstaan op uw Jodennaam.2)
U voelt zich immers zoo veilig: „ik behoor tot het -yolk, dat
de Wet des Heeren bezit".
U beroemt er zich op, dat God toch maar de God van Israel is.

18 U kent den wil des Heeren.
U is onderwezen in 's Heeren Wet en u is dus in staat om uit
te maken wat in dit of dat geval verboden is of geoorloofd.

19 Daarom houdt u zich zoo voor geschikt om te zijn een leids-
man van die blinde heidenen, een licht voor die duisterlingen,

20 een opvoeder voor zulke onverstandigen en een leermeester
voor zulke onmondige kinderen als die heidenen zijn.
Want u bezit immers, in die heilige Schrift, het Oude Testa-
ment, het handboek voor kennis en waarheid.

21	 Goed, u kunt dus anderen onderwijzen. Maar waarom
onderwijst u dan niet uzelf?
U kondigt of met zoo'n autoriteit, dat men niet stelen mag.
Maar waarom doet u 't dan zelf?

22 U zegt, dat men niet echtbreken mag, waarom maakt u er
zich dan zelf aan schuldig?
Van die heidensche afgoderij hebt u een walg. Maar om ge-

1) inleiding § 3.
2) Gelijk heden nog uit grafschriften uit dien tijd blijkt. De familie ver-
meldde er met zekeren trots bij, dat de overledene Jood was.
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stolen goederen uit afgodstempels te helen en te verhandelen,
dial- zijt ge zoo afkeerig niet van!

23 Wat doet gij dus, gij, die u er op beroemt 't yolk te zijn, dat
's Heeren Wet bezit? Door uw wetsovertreding zijt gij voor

24 God een smiltd! Ik mag 't oud profetenwoord wel weer op u
toepassen: om uwentwil wordt Gods naam onder de heidenen
gelasterd.

25 Of ik dan de voorrechten van het Jood-zijn uit 't oog verlies?
Ik ontken de waarde niet van de besnijdenis, van het Jood-
zijn. Het heeft inderdaad groote waarde. Als er tenminste
maar naar geleefd wordt en de Wet niet wordt overtreden.
Want als ge tOch een wetsovertreder zijt, baat u uw heele be-
snijdenis niets. Dan zijt ge den heidenen, den onbesnedenen,
gelijk geworden.

26 Stel hier is een heiden, een onbesnedene. Maar hij doet wel
wat de Heere in Zijn Wet gebiedt. Zal God zoo'n mensch
straks niet voor een besnedene houden?

27 En zal straks, op den oordeelsdag, de heiden, die als heiden
gebOren werd, maar gedaan heeft wat de Wet van ons vraagt,
voor u, JOOdschen overtreder van Gods Wet met uw wetsrol
en uw besnijdenis geen zware aanklacht beteekenen?

28 Want de ware Jood is niet hij, die zich daar zoo gaarne
publiek op verheft. De besnijdenis van het vleesch doet het

29 'm niet. Echt Jood te zijn is zaak van het verborgene, van het
hart. Een besneden hart uit zich niet in pronken met een
wetsrol, maar in een leven door 's Heeren Geest. Zalk een
Jood draagt zijn naam met eere. 1 ) Hij heeft zijn lof niet van
menschen, uit afstamming of iets dergelijks. Hij geeft God
de eer.

3 : 1 U vroeg me zoo even 2 ): „Heeft de Jood dan niets op
den heiden voor? Is het dan van nul en geener waarde tot
het yolk der besnijdenis te behooren?"

2 Ik antwoord: wel zeker, op allerlei manier was de Jood boven
3 den heiden bevoorrecht. Ik noem dit allereerst 3), dat God

dat yolk heeft verwaardigd met Zijn beloften, met Zijn woor-
den van trouw. God heeft aan dat yolk Zijn woord gegeven
en. . . . het nooit gebroken. Want van het yolk zijn er maar

1) Juda beteekent lof des Heeren, Gen. 29 : 35.
2) In 2 : 25.
3) Verder in Rom. 9.
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al te veel ontrouw geweest. Hoe heeft Israel telkens Zijn God
vergeten en verlaten! Maar is dat ooit een reden,waarom God

4 van Zijn kant ook ontrouw zou worden? Geen sprake van.
God hield altijd wel Zijn woord. Maar wij moeten hier de
waarheid bevestigd zien, dat God altijd wel trouw is, maar
ieder mensch is ontrouw. Dat God wel waarachtig is, maar de
mensch een leugenaar. Niemand minder dan David belijdt het
in zijn boetepsalm: „o God, ik ben ontrouw geweest, maar
Gij niet. Als Gij 't vonnis over mij uitspreekt, moet ik Uw
recht erkennen. In het rechtsgeding tusschen U en mij is het
recht geheel aan tiw zijde." Juist tegen Onze ontrouw blijkt te
meer des Heeren trouw!

5 Ofschoon dat natuurlijk voor ons Been reden is tot excuus.
Want mogen wij nu maar aldus redeneeren: „Dus dan moet
God ons eigenlijk dankbaar zijn. Want als wij zondigen, schep-
pen wij voor God de gelegenheid om te toonen, hoe wij slecht
zijn, maar Hij rechtvaardig. Tegen Onze ontrouw komt Zijn
trouw des te heerlijker uit. Dus God is toch eigenlijk onrecht-
vaardig als Hij nog over• ons toornt. Hij moest ons dankbaar
zijn"? Ik zeg, mag een mensch nu zoo dwaas redeneeren?

6 Neen, natuurlijk niet. Want dan zou God dus eigenlijk niet
het recht hebben om straks het wereldgericht te houden. (Dat
Hij toch stellig en zeker houden zal. Dat voelt ieder mensch.
Dat geeft ieder toe. Dat zal mij niemand bestrijden. Want
dat zal zeker komen.) Maar daar zou God dan toch eigenlijk

7 het recht toe missen. Want als ik door mijn ontrouw juist
temeer in 't licht stel GOds trouw, verdien ik toch eigenlijk
eerder lof dan blaam. Waarom moet ik dan nog gevonnisd als

8 iemand, die grootelijks heeft gezondigd? En waarom is het
dan maar niet zooals de wereld van ons lastert: bij die Chris-
tenen is 't niets erg als je kwaad doet. 1 ) En waarom gaat 't
dan inderdaad maar niet naar den regel, welken men mij van
zekere zijde 1 ) toedicht: laten we maar slecht leven, want

1) Blijkbaar wordt hier tweeerlei lastering bedoeld. Uit de heiden-
wereld zal meer gelasterd zijn: alles wordt toch zoo maar vergeven, vol-
gens die Christenen, dus mogen Christenen maar raak leven. Terwijl men
in Judaistische kringen zoo vreeselijk achtte het Evangelie van Paulus:
weg met de Oud-Testamentische, schaduwachtige instellingen als grond
tot zaligheid naast Christus. Dat was goddelooze wetteloosheid vond men.
Zie br. a. d. Gal. en inl. § 3.
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dat is de ware weg tot verheerlijking van God? Want hoe
grooter Onze ontrouw en slechtheid, zooveel te klaarder kan
aan 't licht treden Gods trouw en rechtvaardigheid."
Foei! Over die menschen maar geen woord meer. Menschen,
die zillke opvattingen huldigen, zal God naar recht ver-
doemen!

9 Waarmee ik echter niet beweer, dat wij, Christenen, dan toch
maar hoog boven die menschen uitsteken. Neen, dat niet, al
zijn wij in Christus rijk (waarover evenwel straks 1 )), dat niet.
Want ik heb zooeven 2 ) nog gezegd, dat alle menschen zonder
onderscheid neerliggen onder een kleed van zonde en schuld.
Niet een, die daar bovenuit steekt. Allen gelijkelijk eronder.

10 Hetzelfde beeld geeft de Schrift van den mensch! We lezen,
dat God uit den hemel nederblikt om te zien of er iemand

11 rechtvaardig is en verstandig en of hij God zoekt. Maar zulk
12 een vindt God er dan zelfs niet een. Allen zijn zij van den

Heere afgeweken, allemaal nietsnutters geworden voor Hem.
13 Niet een, die goed is voor zijn naaste, nog niet een. Hun

keel is gelijk aan een opengemaakt graf (hoe walgelijk).
Hun tong, daar liegen en bedriegen zij mee. Hun lippen,

14 addergif komt er achter vandaan. Hun mond, gaat slechts
15 open om te vloeken en te kwetsen. Hun voeten, ze staan
16 klaar tot doodslag. Hun wegen, overal vindt ge de sporen

van vernieling en van ellende, welke ze teweeg weten te
17 brengen. Maar den weg des vredes, dien bewandelen ze niet.
18 Voor hun oogen kunnen ze zien hoe God te duchten is en nog

zijn ze niet bang voor Hem.
19 Ziedaar hoe de Schrift den mensch teekent. ZOO heeft God

altijd door Zijn Wet, door Zijn Woord, tot Zijn yolk laten
spreken. Opdat nu ieder wete, dat niemand voor God iets tot
zijn verontschuldiging heeft aan te voeren. leder heeft voor
God te zwijgen. De geheele wereld is doemwaardig voor Hem.

20 Gelijk de psalmist belijdt: „niemand o God zal voor Uw aan-
gezicht rechtvaardig zijn, omdat hij altijd volkomen Uw be.
velen zou hebben gehouden." Want dat heeft er nooit een. Uit
het Oude Testament, uit de Wet, uit Gods geboden, leeren we
wel, dat we groote zOndaars zijn.

21	 Dus langs dien weg words niemand rechtvaardig voor

1) 3 : 21 enz.	 2) 3 : 4.
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God. Door onderhouding van geboden verwerft men zich
geen gerechtigheid bij God. Dat is nu wel duidelijk. 1 ) Doch
nu heeft God bekendgemaakt, dat er tOch gerechtigheid voor
den mensch bij Hem bestaat. Maar die wordt dan op een
andere manier verkregen (ofschoon de Wet zelf, met de pro-
feten, heel het Oude Testament dus, ten bewijze strekt, dat

22 die manier een goede is. 2 ) Ik bedoel, dat zij rechtvaardig zijn
voor God, die in Jezus Christus gelooven. Let wel, dat ik zeg
gelooven. Voor allen zonder onderscheid: gelooven!

23 Want alle menschen staan er gelijk voor. Allen hebben zij
tegen God gezondigd en niet een kan uit zichzelf de heer-

24 lijkheid bij God bereiken. En allen ontvangen ze tegen de-
zelfde voorwaarde vrijspraak n.m.l. voor niets, zoo maar,
gratis. Aan niemand is God jets verplicht en Hij geeft dan
ook aan Allen de gerechtigheid als een geschenk, uit genicle,
als een ganstbewijs. ZOO worden ze allen uit hechtenis ont-
slagen: dank zij het losgeld, dat Christus Jezus is, Hij in eigen
persoon.

25 Dezen Christus Jezus,die Zijn bloed heeft vergoten, heeft God
daar in het openbaar ten toon gesteld als middel tot zonde-
verzoening voor hen, die in Hem gelooven. En door dat te
doen, door dien Christus Jezus daar als een middel tot ver-
zoening van zonden te stellen, heeft God getoond, dat Hij

26 rechtvaardig is en de zonde niet ongestraft laat. Want dat
zou men vroeger misschien hebben kunnen denken. Want
hoeveel kwaad heeft God vaak niet laten passeeren in vroeger
eeuwen, zonder het altijd terstond te straffen. Maar dat was
niet, omdat God het kwaad door de vingers ziet; niet, omdat
God toen niet rechtvaardig was. Zeer zeker was Hij het wel.
Alleen kwam dat toen niet zoo duidelijk uit. Doch God had
daar juist een heerlijke bedoeling mee. Hij wilde de wereld
n.m.l. nog niet terstond met Zijn oordeel slaan, maar stelde
dien dag nog wat uit om eerst nog die tentoonstelling van Zijn
gerechtigheid te geven, welke Hij heden, in deze nieuwe be-
deeling, in Christus metterdaad ook gegeven heeft, en om
zoo eerst nog, met handhaving van eigen gerechtigheid,

1) Men denke hier en in de volgende verzen aan Paulus' strijd tegen de
Judaisten; inl. § 3 en 4.
2) tWaarover verder 3 : 31 enz.
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vergeving van zonden te schenken aan een ieder, die in diem
Jezus geloof t.

27 Valt er dus op iets van onszelf te roemen? Dat heeft God
nu toch wel uitgesloten, nietwaar? door die betooning van
Zijn rechtvaardigheid als genoemd. 1) Nu behoeven wij 't toch
waarlijk niet nog eens te probeeren onszelf rechtvaardig te
maken door betrachting van wat de Wet van ons eischt. Wat
God van ons eischt, dat is: gelooven, vertrouwen (n.m.l. op

28 Christus). Want ik ben bezig te betoogen, dat de mensch,
zeker, toch ook weer wel rechtvaardig kan zijn voor God. 2)
Maar dan door geloof. Niet door onderhouding der Wet.
Alleen door geloof. Iedereen alleen door gelooven.

29 Ik zeg: iedereen. Of dacht iemand soms, dat God Zich alleen
bemoeit met Joden, maar met heidenen niet? Dus die
heidenwereld zou dan zeker een anderen God hebben? Dus
dan was er meer dan een God? Waar men met zulke dwaas-

30 heid al niet uitkomt! God is de eenige God, voor Wien alle
menschen gelijk zijn in zonde en schuld en voor wie Hij dan
ook eenzelf den weg tot zaligheid heeft besteld: en het Roden-
dom rechtvaardigt Hij uit geloof en het heidendom in den
weg van precies hetzelfde geloof.

31 Zult u hieruit nu echter geen verkeerde gevolgtrek-
kingen maken? Alsof wij met ons Evangelic van „alleen-maar-
gelooven" nu van geen Wet meer zouden willen weten? Alsof
wij nu heel het Oude Testament overboord zouden werpen?
Want dat doen wij juist niet. Zooeven 3) heb ik al gezegd, dat
het Oude Testament zelf ten bewijze strekt voor de waarheid
van ons Evangelie. Ons Evangelie bevestigt juist het Oude
Testament. Dat wensch ik in 't volgende nog nader aan te
toonen.

1) In vs. 25 en 26; in Christus.
2) Zinspeling op 3 : 20.
3) 3 : 21.
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DEEL III.

HET EVANGELIE VAN LOUTER GENADE EN VAN ALLEEN
MAAR GELOOVEN — VAN JETS ANDERS LEZEN WE
TROUWENS 00K NIET IN DE HEILIGE SCHRIFTEN.

4 : 1 B.v. Abraham. U denkt misschien aan Abraham, die met
zijn voorbeeldige gehoorzaamheid en trouw aan God op zoo
wonderlijke wijze onze stamvader geworden is. Goed, maar
kunnen we nu zeggen, dat Abraham het aan eigen kracht 1) to

2 danken heeft? Want is dat waar, dat Abraham gerechtvaar-
digd werd op grond van iets van hem, dan moeten wij Glide

3 de eer niet geven, maar aan Abraham. Lees nu echter de
Schrift. Daar staat: Abraham heeft 't juist niet van zichzelf
verwacht, maar hij heeft zijn vertrouwen gesteld op den Heere

4 en dat is hem gerekend tot gerechtigheid. Met andere woor-
den: het is ook reeds bij Abraham niet toegegaau als tusschen
patroon en arbeider. Wanneer een patroon aan zijn arbeider
loon uitkeert, geschiedt dat niet uit genade. Hij is er toe ver-

5 plicht. De arbeider mag wijzen op het geleverde werk. Abra-
ham wees echter op geen werk. Abraham was een, die zich
verliet op dien genadigen God, van Wien ik u zooeven zei 2),
dat Hij den boozen, goddeloozen mensch toch nog voor recht-
vaardig wil verklaren om der wille van Christus. En aan
zulken, die niet op eigen verdienste vertrouwen, maar op ge-

6 nade, wordt dat vertrouwen gerekend tot gerechtigheid. Zie
ook David. Van dienzelf den regel — geen recht, maar genade
— lezen we ook bij David. David prees ook dien mensch ge-
lukkig (hij was 't zelf), die gezondigd had, maar met wien

1) Meteen een zinspeling op Abrahams vergane kracht vanwege zijn
ouderdom.
2) 3 : 21 enz.
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God niet gehandeld had naar recht, maar naar genade. Aan
wien God niet had toegerekend zijn zOnde, maar onverdiende

7, 8 gerechtigheid. Dan prijst David hen zalig, wien God hetgeen
ze misdreven niet iinrekende (al hadden ze dan niets er
tegen te zeggen gehad), maar genadig vergaf.

9 En heb ik daar nu te veel mee beweerd, toen ik zei 1),
wat ik ook altijd predik, dat God naar denzelf den regel zoowel
heidenen als Joden behandelt? Geldt dat nu alleen voor
Joden, dat de mensch gelukkig is te prijzen, met wien God
handelt niet naar recht, maar naar genade? Moet men voor
zoo'n zaligspreking nu eerst besneden zijn? Is de rechtvaar-
diging nu afhankelijk van de besnijdenis?

10 Gaan we nauwkeurig de geschiedenis na. Letten we vooral
op de vOlgorde der feiten. Wanneer lezen we dat van Abra-
ham, dat hij geloofde en het wend hem tot gerechtigheid ge-
rekend? Wordt dat verhaald van den besnedenen of van den
Onbesnedenen Abraham? Neen, toen was Abraham nog Onbe-

11 sneden. Pas jaren later ontving hij een teeken (dat was toen
de besnijdenis) om te dienen ter bezegeling van die geloofs-
gereehtigheid, waarover de geschiedenis van zijn Onbesneden
periode verhaalt.
En wat valt daaruit voor ons te leeren?
Daaruit leeren wij tweeerlei.
Ten eerste, dat God then al heeft willen doen uitkomen, dat
Abraham vader zou zijn van alien, die gelooven hoewel on-
besneden. Dus dat 't ook voor heidenen zou gelden: gerechtig-
heid bij God wordt niet verdiend, maar toegerekend. Evenals
bij Abraham, want die was aanvankelijk ook een „onbesneden
Christen".

12 En ten tweede heeft God er door laten blijken, dat Abraham
vader zou zijn van bêsnedenen, van Joden dus, die even-
wel niet alleen besneden zijn, maar ook in 't spoor gaan van
dat geloof, dat onze vader Abraham betoonde, toen hij nog, ik
herhaal 't nog Bens, toen hij nog Onbesneden was.

13 Neen, het is bij Abraham nooit gegaan naar den regel: eerst
moet gij voldaan hebben aan die en die condities, en dan zal
Ik u dat geven. 2)
Zoo heeft God, gelijk u weet, aan Abraham beloofd, dat Abra-

1) Rom. 3, einde.
2) Zie inl. § 3.
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ham en zijn nageslacht de wereld zouden erven. Maar toen
heeft God noch voor Abraham, noch voor z'n nageslacht con-
dities gesteld, voorwaarden, waaraan eerst moest worden
voldaan. Geen sprake van. Het is steeds gegaan naar den
regel van de gerechtigheid uit 't geloof. Geen verdienste,
maar genade.

14 Want deze waarheid zal iedereen mij toegeven: condities en
geloofsvertrouwen sluiten elkaar absoluut uit. Als wij iets,
b.v. een erfenis, rechtmatig verdienen op grond van onze
praestaties, dan behoeven we ook niet meer te gelOOven, dat
we haar zullen krijgen. En heeft dan de belofte ook niet haar

15 karakter verloren van belOfte? Trouwens als wij menschen
het eerst moeten verdienen door stipte gehoorzaamheid aan
wat God eischt, dan zal er nitiOit veel van terecht komen. Wij
halen ons eerder Gods toorn op den hals dan verdienste.
Maar wanneer er van tevoren geen condities en bepalingen en
eischen en wetten zijn gemaakt, kunnen die vanzelf ook niet
overtreden worden. Dan kan onze overtreding dus Gods be-

16 late niet te niet doen. En zoo is 't bij Abraham geweest. En
daarom is die belofte Gods aan Abraham ook volkomen be-
trouwbaar geweest. Zij Um niet wankelen. Want Abraham
zelf kon haar door geen tekort aan verdienste verbeuren.
Omdat zij door God niet afhankelijk was gesteld van Abra-
hams gehoorzaamheid-aan-tevoren-gemaakte-condities, maar
omdat zij eenvoudig rustte op Gods genade en slechts voor
Abraham overliet: zich daarop dus te verlaten, te gelooven,
te vertrouwen. Niets van Abraham! Alles van den Heere!
En daarom was die belofte ook zoo vast voor heel Abrahams
nageslacht. Niet maar voor JOden, bij wie dan voldaan is aan
den „eisch" van de besnijdenis, maar voor alien, heidenen of
Joden van afkomst, die gelooven, evenals Abraham heeft ge-
loofd. Dan is Abraham echt vader van ons.

17 Toen Abraham die belofte ontving „want Ik heb u tot
vader van vele volken gesteld", was er nog niet veel kijk
op, hoe ze moest worden vervuld. Abraham en Sara waren
beiden verstorven, te oud om kinderen te krijgen. Maar Abra-
ham heeft oprecht voor Gods aangezicht gewandeld en ver-
trouwd op dien God, die machtig is, oude verstorvene licha-
men weer levend te maken en aan kinderen, die nog geboren
moeten worden, namen te geven alsof ze er al zijn; gelijk
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18 n.m.l. in het geval van IzaHk is gebleken. Alle menschelijke
hoop was vervlogen. Echtelieden van 100 en van 90 jaar
krijgen toch geen kinderen meer, nietwaar? Doch tegen alle
menschelijke verwachting in bleef Abraham vertrouwen op
wat God hem te hopen had gegeven en zoo is hij geworden
vader van vele volken, overeenkomstig 't woord: zoo talrijk
als 't zand der zee en als de sterren des hemels zal uw na-

19 komelingschap zijn. Abraham merkte natuurlijk wel degelijk,
dat hij, een man van ongeveer 100 jaar, noch Sara, een oude
vrouw, lichamen meer hadden om vader en moeder te wor-

20 den. Dat had hem ongeloovig kunnen maken. Doch het tegen-
deel is geschied. Wat God beloofd had, trok Abraham niet
ongeloovig in twijfel. Daar putte hij juist de kracht uit ow
met zijn oude verstorven Iichaam nog over te gaan tot het

21 verwekken van een kind. En door die vaste overtuiging, dat
God machtig is te doen wat Hij beloofd heeft, eerde hij God.

22 Welnu en dat nu, dat, dat onvoorwaardelijke Godsver-
trouwen, dat is hem tot gerechtigheid gerekend.

23 Ziehier dan de geschiedenis van vader Abraham. Wat de
Schrift verhaalt over het „'t is hem gerekend". Een geschiede-
nis, Welke nog heden Abraham eert. Ofschoon ze ddirtoe

24 niet alleen is opgeteekend, maar ook om onzentwil. Opdat
ook wij heden ten dage nog uit die geschiedenis van Abraham
zouden leeren, hoe het ook gaat met ons; dat het ook ons tot
gerechtigheid wordt gerekend, indien ook wij ons vertrouwen
stellen op dienzelfden God, die in Abrahams tijd reeds toonde
het doode te kunnen levend maken en ook nu uit de dooden

25 heeft opgewekt Jezus onzen Heer. Want Hi) is immers, zooals
de Schrift zegt „om onze overtredingen „verwond" en om
onze zonden „overgeleverd" tot den dood. 1) Maar God heeft
Hem uit de dooden opgewekt. Waarom? Opdat het blijken
zou, dat ook wij ons volkomen op God kunnen verlaten, even.
als Abraham, en alzoo rechtvaardig zijn.

5 : 1 Dus kom ik tot deze conclusie.
Waar het dan zoo is, dat wij uit geloof rechtvaardig zijn,
zoo heerscht er dus thans ook vrede tusschen God en ons.
Dan bestaat er dus heden tusschen God en ons ook een

2 genadeverhouding, waartoe ons de toegang verschaft is door

1) Jes. 53, waaraan Paulus gedachten ontleent, zelfs enkele woorden.
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onzen Heere Jezus Christus. 1 ) En dan mogen wij nu ook
roemen in de toekomstige heerlijkheid, welke God ook ons he-

3 looft. 2) Daar mogen wij nu al blij op hopen. Ja, dan kunnen
we er zelfs in zekeren zin dankbaar voor zijn als wij thans
warden verdrukt. Want dat heeft dan toch ook weer dit voor-
deel, dat onze hoop op die heerlijkheid er door wordt aan-
gewakkerd. Want hoe gaat het immers? Hoe meer 'n mensch

4 verdrukt wordt, des te taaier leert hij volharden. En hoe
taaier hij leert volharden, des te flinker doorstaat hij op den
duur de proef. Hij wordt al meer proefhoudend. En hoe
proefhoudender we worden, met des te opgewekter moed
durven we dan telkens den strijd weer aan, met al krachtiger
hoop ook ditmaal weer te zullen zegevieren. Zoo groeit de

5 moed. Zoo stijgt de hoop. En hoop heft altijd de hoofden
omhoog. Menschen met idealen, menschen die hopen, loopen
immers niet met het hoofd beschaamd naar beneden? Want
hoe zouden we dat ook kunnen? Hoe ontzaglijk groot is toch
Gods liefde! Nu Gods Geest onze harten daarvoor geopend
heeft, nu zien we die groote liefde en nu warden we er door
overweldigd.

6 Want u moet uzelf niet rekenen zooals we thans zijn. We
zijn thans menschen, die God vreezen en weer vragen
naar Zijn wil. Maar dat is Anders geweest! Toen Christus in-
dertijd 3) voor ons stierf, waren we nog onbekwaam om goed
te doen. Toen leefden we nog in de boosheid. Toen waren
we nog goddeloozen. En toch is toen, ja then, Christus voor
ons gestorven. Nu, wie zou dat doen? Voor goddeloozen

7 sterven? Amper zal iemand z'n leven geven voor een mensch,
op wien niets aan te merken valt. Nu goed, men zal er dan
wellicht nog toe komen te sterven voor iemand, die zoo goed
was en 't daarom zoo waard. Maar voor goddeloozen? Dat

8 is toch ongehoord? Daarom houdt God ons in het Evangelie
van Christus,die voor ons stierf,toen wij nog in overtredingen
leef den, een liefde voor, die haars gelijke niet heeft. Gods
liefde jegens ons, ze is immers zonder weerga!

1) Denk behalve aan 3 : 21 enz. ook aan de vergeving van zonden uit
genade in 4 : 6.
2) Evenals aan Abraham; n.m.l. te zullen wonen in den nieuwen hemel en
op de nieuwe aarde, 4 : 13. Zie ook 8 : 18, waar dit uitvoeriger door
Paulus besproken wordt.
3) Dat was, toen Paulus Romeinen schreef, nog maar een 25 jaar geleden.
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9 En nu we zoo gerechtvaardigd werden door Christus' bloed,
hoeveel te meer zullen we dus door Hem gered worden van
Gods toorn op den jongsten dag.

10 Want toen wij nog vijanden waren is er verzoening voor ons
bij God teweeggebracht door den dood van Zijn Zoon. Hoe-
veel te meer zullen wij dan nu het vrede is, behouden worden
en gespaard voor de toekomende heerlijkheid door onzen
Heere, nu Hij leeft. Hij zal het ook voor ons voleinden.1)

11 Naar die heerlijkheid strekt onze hoop zich uit. 2 ) Wat niet
uitsluit, dat wij nit ook al dankbaar zijn voor den vrede,
dien God ons thans reeds schenkt. Want wij molten nu toch
al roemen in de verzoening met God, welke we door Christus
ontvingen.
Ja, door onzen Heere Jezus Christus.
Door Hem is dit alles en door Hem alleen.

12 Daarom vergelijk ik Hem altijd met Adam. Want zoo-een
is Adam er ook geweest. Zoo-een, van wien men ook alles
krijgt zonder eigen toedoen. Adam was een voorbeeld van
Christus. U Nveet wat we in de Schrift van hem lezen: hoe
n.m.l. door een enkelen mensch de zonde is gekomen in de
gansehe menschenwereld. Want op Adams zonde volgde als
straf de dood. De straf der zonde is immers de dood. Maar
nu is naar dienzelfden regel de dood eveneens doorge-
drongen tot hlle menschen. Naar dienzelfden regel van: „de
straf der zonde is de dood", liggen thans Ole menschen onder
den dood. De dood komt over alle menschen als straf op him
overtreding. Hoe dat kan? Welke grond daartoe bestond?
Deze grond: omdat toen Adam zondigde, alien zondigden.
De daad van Adam gold voor Allen.

13 Dat wil ik u weer uit het Oude Testament bewijzen. Dan letten
we eens op het geschiedenistijdperk tusschen Adam en
Mozes.
Niemand zal kunnen beweren, dat er toentertijd niet gezOn-
digd is onder de menschen. Maar dat is toen toch geen over-
treden geweest van een uitdrukkelijk uitgevaardigd gebod,
zooals Adam er een ontving. Ook was de Wet des Heeren
toen nog niet aan Mozes gegeven.

1) Over dit alles nader in 8 : 1 enz.
2) Want van die hoop en moed sprak Paulus in vs. 2, 3, enz.
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Mar nu kan men toch niet straffend optreden, waar gees
uitdrukkelijke verbodsbepaling ligt.
Wat zou men derhalve verwachten? Dat er in dat tijdperk

14 tusschen Adam en Mozes niemand gestorven zou zijn. Wat
echter 't geval toch wed geweest is, zooals u weet. Want of
de dood in het tijdperk van Adam tot Mozes ook over de men-
schen-van-toen geheerscht heeft! Geheerscht heeft als een
koning! Ook al droeg hun zonde dan niet hetzelfde karakter
als de overtreding van Adam, n.m.l. overtreding van een uit-
drukkelijk tot hen uitgevaardigd verbod.
Wat was nu de zaak?
Adam was er ook zoo-een als Christus. Adam was een voor-
beeld van Christus (die toen nog komen moest). Adam en
Christus zijn beiden hoof den van massa's, van groote groepen
achter hen. En nu spreekt het vanzelf: wat het hoofd doet,
doet het lichaam, en wat voor het hoofd geldt, geldt ook
voor het lichaam. Dairom kon ik zeggen 1 ): alien hebben ge-
zondigd, het was hun daad en dus: alien ontvangen als straf
op him overtreding den dood.

15

	

	 Al moet ik wed direct opmerken, dat de vergelijking tus-
schen Adam en Christus niet in idles opgaat.
Want allereerst dit: moeten we. bij Adam van een droeve
overtreding spreken, bij Christus hebben we te doen
met een blij genadegeschenk. Door die overtreding kwam
ellende. Door die overtreding kwam de dood, van een over
velen. Maar daar staat tegenOver de heerlijke genade van
God en het rijke genadegeschenk voor velen, bestaande in
den eenen mensch Jezus Christus. Naast zekere overeen-

16 17, omst dus ook verschil als tusschen nacht en dag. Neen, het
droef gevolg van wat de een misdeed is dus niet evenredig
aan wat God ons schenkt in den Christus.
Want — en dat is een tweede verschilpunt — het oordeel.
dat God vellen moet tengevolge van een overtreding, moet
een verdoemend oordeel zijn. Maar Gods genadegeschenk, de
Christus, brengt voor vele overtredingen rechtvaardig-
making, d.w.z. vrijspraak, aan.

17 Want — en dat is ten derde -- door den \TM van een is de
dood komen te heerschen over ons, te heerschen als een

koning. Maar daarentegen zullen zij, die Gods groote genade
n.m.l. Zijn gratis verstrekte gerechtigheid ontvangen 	 ik
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zeg, dat zij als koningen zullen heerschen (in plaats van de
(166d over hen 1 )), heerschen zeg ik, door de kracht des levens
in hen, door dien Anderen eenen, n.m.l. Jezus Christus.

18 Dus herhaal ik deze trekken van overeenkomst en ver-
schil: Zooals de zonde van een, van Adam, algemeene ver-
doemenis teweeg brengt over al de zijnen, zoo brengt ook
het rechte doen van een, van Christus, algemeene vergeving
van zonden en eeuwig leven teweeg, n.m.l. 66k over al de
Zijnen.

19 Want naardat het Hoofd is, is ook de groep, de massa, achter
dat Hoofd.
Adam was Ongehoorzaam, dus werden die van zijn groep alien
voor zOndaren verklaard.
Christus was gehoorzaam, waardoor alien van Zijn groep
voor rechtvaardigen zouden worden verklaard.

20 Maar ziet u nu ook de plaats en de beteekenis van de
Wet? 2) We moeten niet bij de Wet beginnen, die aan Israel
gegeven is in de dagen van Mozes. We moeten van Adam
uitgaan, omdat bij hem de macht van zonde en dood be-
gonnen is. Terwijl de Wet er maar pas later is bijgekomen.
En wat is daarvan 't gevolg geweest? Ging daarmee de zonde
er op achteruit? Integendeel, ze is er veeleer door verergerd.
Israel wist toen wel beter, door die Wet, maar: wie beter
weet, heeft ook meerder schuld.
Al heeft dit andererzijds ook weer ten gevolge gehad, dat de
heerlijkheid van de genade er klaarder door aan den dag

21 trad. Want hoe zwarter men den achtergrond der zonde zag,
des to scherper stak daar de genade tegen af. Want de tegen-
stelling is die van dood en leven. Want waar de zonde haar
scepter zwaait, dials volgt immers de dood. Maar de konink-
lijke heerschappij van de genade brengt het leven teweeg.
Door onzen Heere Jezus Christus! Want door Hem komt
over ons de gerechtigheid tot heerschappij, die leidt naar het
eeuwige leven!

1-) 5 : 12.
2) Zie inl.	 6 en 5 : 12 enz.
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DEEL IV.

HET EVANGELIE VAN LOUTER GENADE EN VAN ALLEEN

MAAR GELOOVEN — MAAKT DEZE LEER SOMS GODDELOOZE

MENSCHEN?

6 : 1 Is dat Evangelie van genade-alleen en van gelooven-alleen
nu zoo bedenkelijk, zoo gevaarlijk? Welzoo, meent iemand dat
waarlijk 1 ), dat het onze lens zou zijn: „laten we maar flink
chiOrzondigen, want des te ruimer gelegenheid bieden we
daardoor aan de genade om te toonen wat ze kan"? Ik sprak
er reeds eerder over, in 't voorbijgaan 2 ), maar wensch thans

2 eens uitdrukkelijk die aantijging van me of te wijzen! Hoe
zou dat nu eigenlijk ook kannen? Dat wij in de zonde IN:Wirt-
leefden! Wij, Christenen! Want wij zijn juist voor de zonde
dood! Zie het maar aan onzen heiligen doop.

3 U weet: toen u Christen werd, werd u gedoopt. En wat
beteekende dat? De doop bevestigt onze verhouding tot
Christus, want onze onderdompeling in het water is eigenlijk
een onderdompeling in Christus. Nu spreekt het vanzelf:
alwie in Christus werd ondergedompeld, werd dus ook in
den chiefid van Christus ondergedompeld; in Christus' clOOd

4 begraven. Maar waartoe geschiedde dat? Waartoe was dat,
dat wij, toen we gedoopt werden, werden meebegraven in
den clOOd? Vanzelfsprekend tot dit doel: gelijk Christus een-
maal uit de dooden is opgewekt — hoe heerlijk deed de
Vader Hem rijzen uit het graf! — zoo zullen ook wij wande-

5 len in een nieuw Leven. Want we hebben gemeenschap aan

1) Voor Rom. 6-8 zie men inl. § 6-10.
2) 3 : 8, 5 : 20, 21.
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den dood van Christus (Christus' dood is het voor-beeld,
waarvan onze doop is bet af-beeld); waaruit volgt, dat we

6 ook gemeenschap moeten hebben aan Zijn upstanding. Want
dit hebt u wel leeren verstaan: diirtoe zijn we met Christus
gestorven, diirtoe zijn wij-gelijk-wij-door-de-zonde-geworden-
zijn, onze oude mensch 1 ), den dood ingegaan; diartoe is ons
lichaam-gelijk-het-onder-de-macht-der-zonde-kwam, teniet ge_
daan (want Christus is gekruisigd en gestorven, en derhalve
ook wij, die behooren tot Hem), dadrtoe: opdat het zou wor-
den geknAkt als werktuig om er de zOnde mee to dienen.

7 Want waar de dood komt, houdt vanzelfsprekend het zonden-
doen op.2)

8 Welnu, zijn we dus zoo met Christus gestorven, dan is het an-
dere er onafscheidelijk aan verbonden. Dan gelooven we dat
àndere 66k. Dan brengt onze verhouding tot Hem mee, dat

9 we voortaan 66k zullen lêven. 3) Want we hebben vernomen,
dat Christus, eenmaal uit de dooden opgewekt, niet meer sterft.

10 Geen dood heeft over Hem meer zeggenschap. Voor eens en
voorgoed is Hij voor de zonde gestorven en thans behoort

11 Zijn leven Gode alleen toe. Dus nu kunt u zelf nagaan, wat
er uit de verhouding tot en de vergelijking tusschen Chris-
tus Jezus en u voortvloeit. Immers dit, dat ook gij nu dOOden

12 zijt voor de zOnde, maar dat gij leeft voor God. Dus Been
sprake ervan, dat de zOnde nog gelijk een koningin over u
den scepter zou zwaaien (al blijven we zoolang wij hier be-
neden zijn nog wel zwak en kunnen we nog struikelen als we
toegeven aan onze zondige begeerten. Want nog altoos werkt
in ons het beginsel der zonde en des doods; het blijkt in

13 ons lichaam, in ons doen en laten. 1) ) En ge moogt uzelf, uw
leden, al de krachten en gaven, welke God u schonk 1 ), dus
niet langer ten dienste stellen, verkeerdelijk, van de zOnde
(gelijk een krijgsman zijn wapenen stelt ten dienste van z'n
koning). Neen, gij zijt immers als een, die opgestaan is van
de dooden.4) Tusschen de zonde en u is 't uit en gij stelt uzelf

1) Zie inl. § 6-10.
2) Een algemeene waarheid. Met den dood houdt n.m.l. Ole doen, Idle
aardsche actie op.
3) N.m.l. nil reeds het tegendeel van zonden doen, zie vs. 11, van er maar
op los leven. Juist het tegendeel van hetgeen gelasterd werd, zie vs. L
4) N.m.l. in Christus, zie vorige verzen.
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nu ten dienste van God en gij stelt nu uw gaven en krachten
14 als gOede wapenen tot Gods beschikking. Want Hij is uw

Heer en niet de zonde. Zij zal u niet veroveren en bezetten.1)
Want gij zijt Christenen en gij staat onder het commando van
geen Wet meer — zij heeft niet 't recht meer ons gevangen te
nemen 2) —, maar van de genade, die ons heeft vrijgemaakt.

15 Zoo is het dus met ons, Christenen, gesteld. En wat durft
men nu lasteren? 3) Is die genade-prediking nu zoo bedenke-
lijk? Zou die nu zoo gevaarlijk zijn, omdat zij zorgelooze en
goddelooze Christenen maakt, die maar raak zouden leven
en die maar zouden zeggen: „laten we er maar op los zon-
digen. Want we hebben toch met geen Wet meer te maken.
De genade, de genade maakt alles wel goed"? Dat spreek ik

16 zeer beslist tegen. Is het nu niet aldus? Wanneer wij in
iemands dienst staan als zijn slaven, zijn we Of ongehoorzame
Of gehoorzame slaven, nietwaar? Derhalve zijn wij Of onge-
hoorzame slaven Gods en dan is het einde de dood, Of wij zijn

17 gehoorzaam, zoodat we doen wat recht is. Maar nu mag ik
toch zeker God danken. Want dat behoort gelukkig toch tot
't verleden, dat u zOndige slaven waart. Want God heeft u
gebracht tot kennis van de leer en daar hebt ge u gehoor-
zaam onder gebogen en die heeft zulk een hervormenden
invloed op u gehad, dat u er heel andere menschen door ge-

18 worden zijt en bevrijd van de slavernij der zonde zijt u nu
19 geworden slaven van de.... gerechtigheid. Eigenlijk is het

wel een beetje vreemd, dat ik spreek van „slaven" der „ge-
rechtigheid". Omdat die uitdrukking eigenlijk lijdt aan inner-
lijke tegenspraak. Want de gerechtigheid dient men nooit
sliifs. De gerechtigheid maakt ons juist vrij. Maar door
zoo te spreken neem ik gemakkelijker het misverstand weg
van hen, die meenen, dat die genadeprediking van ons 't
maar veel te gemakkelijk maakt. Die denken: Er blijft op

1) De zonde wordt vergeleken bij een koningin, een machthebster. Paulus
gebruikt militaire termen.
2) Omdat wij door den dood van Christus van haar strafeisch zijn bevrijd;
7 : 1-6 zal dat duidelijk maken. Aileen merken wij hier reeds op, dat
Paulus geen kwaad spreekt van de Wet, evenmin als ik de politie be-
'aster, wanneer ik zeg: „zij heeft niet het recht mij te arresteeren, want
ik ben onschuldig."
3) Zie 3 : 8; 5 : 20, 21; 6 : 1.
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zoo'n manier geen band of tucht en geen heer of meester
meer over. Maar dat ziet u dan nil toch anders. Want eigen-
lijk is er niets veranderd dan alleen maar dit: vrOeger hebt
u uw leden (uw gaven en krachten) gesteld ten slavendienst
van goddelooze onreinheid, al maar erger en erger. Welnu,
zoo stelt u nit uw leden ten slavendienst van de gerechtigheid
om ze heilig te doen zijn. Sliven blijft u dus, hetzij van den

20 een of van den ander. Want eens was de zonde uw meesteres
21 en niet de gerechtigheid. En wat hebt u daaraan gehad? Wat

vrucht is er van overgebleven? Dat u zich nil schaamt. Zoo'n
22 leven zou eindelijk zijn uitgeloopen op 't verderf. Maar nu

is 't andersom. Nil zijt ge bevrijd van de slavernij der zonde
en zijt geworden gehoorzame slaven van God en nu strekt de
vrucht tot Uw heiliging en nil is het einde het eeuwige leven.

23 Want de soldij, welke koningin Zonde haar dienaars betaalt,
is de dood. Maar de milde genadegift 1 ), welke God den
Zijnen schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onzen
Heere.

7 : 1 Behoeft u daar dus wel zoo van te schrikken als u
dat hoort: „niet meer onder de Wet" 2 ) ? Och, ik begrijp het

wel. Daar kan vooral wie van Joodschen bloede is, zoo moei-
lijk aan. En anderen, die ook leerden buigen voor het Oude
Testament, stemmen met u in: „dat gaat te ver. Ziet ge wel?
Die genadeprediking veracht de Wet, verloochent de Schrift".
Zoo luidt dan de min of meer algemeene klacht.3)
Maar wilt u a.u.b. bedenken, dat ik ook van dat bloed ben?
We zijn broeders. En dat ik de Wet ook ken, evengoed als
u. En zullen we het daarom die Wet, die heilige Schrift, maar
zelf eens laten uitmaken? De Schrift leert zelf immers dezen
regel: „waar de dood intrad, daar valt niets meer te
eischen." 4)

1)Misschien een zinspeling op de gewoonte van sommige keizers om bij
zekere gelegenheden (verjaardagen b.v.) hun soldaten extra soldij te geven.
2) 6 : 14.
3) Inl. § 4.
4) Het verband met Rom. 6 is duidelijk. In Christus gestorven, dienen wij
de zonde niet meer, was het daar. Hier gaat het verder over het recht der
Wet om ons gevangen te nemen (zie ook 6 : 14) en ons te veroordeelen.
Het derde in de vergelijking is de dood, het sterven, waardoor oude banden
breken.
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2 Neem b.v. het huwelijk. Een getrouwde vrouw is en blijft
wettelijk tot gehoorzaamheid aan haar man verplicht. Zoo-
lang die man tenminste leeft. Want zoodra hij sterft is zij vrij
van „de wet" 1) van haar man. Valt in dezen niets meer van

3 haar te eischen. Wanneer zij b.v. nog bij het leven van haar
man zich met een ander afgeven zou, dan zou men haar
terecht den naam van echtbreekster geven. Doch zoodra haar
man dood is, is zij vrij; is de oude eisch vervallen, mag zij
met een ander huwen en mag niemand haar een echtbreek-
ster schelden. Allemaal tengevolge van dat overlijden, ten-
gevolge van: den dood.

4 Welnu, beste broeders. zoo is ook voor u ingetreden de
dood. Zoo hebt u het nu ook aan den dood te danken, dat u
vrij zijt van de Wet. N.m.l. aan den dood van Christus. Omdat
Christus gestorven is. Waarlijk gestorven is. Zijn doode
lichaam is begraven geworden. De dood trad voor Hem in.
Maar toen trad de dood ook in voor ii. Want toen zijn wij
ook gestorven. 2) Met Christus. Waarvan de gevolgen nu ook
zijn, gelijk ik zooeven zei van die vrouw. Dat de Wet nu ook
geen strafvordering meer op ons heeft en dat er ook op ons
niets te schelden valt nu ook wij in het huwelijk zijn getreden
met een ander. Nu wij n.m.l. leven in gemeenschap met Hem,
die uit de dooden verrees, opdat voortaan Hij in ons zou leven

5 en wij vruchtbaar zouden zijn voor God. 3) Wel heel anders
dus dan voorheen. Want toen gaf het vleesch bij ons den
toon nog aan. Toen was al ons zoeken en zinnen nog zondig
(wat er door de Wet juist ook al niet beter op werd 4) . Toen
„werkte" 5) dat streven nog in ons en gaf dat richting aan
ons leven, aan ons doen en laten, aan onze gedragingen. Dat
leven was toen vruchtbaar voor het verderf.

6 Thans zijn wij echter te vergelijken bij die vrouw. Wij
zijn ook vrij, vrij van den eisch der Wet als verdoemende
Wet, dank zij den dood. Dank zij den dood van Christus. Hij

1) Voor 't woord wet zie inl. § 6.
2) 6 : 3 enz.
3) Misschien een zinspeling op de vrouw uit de vergelijking, die, na den
dood van haar eersten man, nu kinderen schenkt aan haar tweeden. Zoo
leven wij nit voor Christus.
4) Hierover nader in 8-13.
5) Gelijk wij zeggen van vergift, dat het „werkt".
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heeft ons vrij gemaakt van de banden, waaronder de Wet
ons eens gevangen hield , en terecht, omdat wij zondaars
waren.
Zoodat ik het verschil tusschen voorheen en thans zeer kort
aldus kan weergeven, n.m.l. met twee woorden. Met de woor-
den Wet en Geest. Stond eens ons leven in het teeken van
gebondenheid onder den uitdrukkelijken eisch der Wet, die
ons, en terecht, verdoemde, thans leeft Christus in ons 1)
door Zijn Geest 2 ), zoodat wij niet meer de zonde dienen en
de Wet ons dus niet meer „in" te ,rekenen" heeft. Dat is 't
verschil tusschen vroeger en nu.

7 Pas echter op voor misverstand. Nu moet men niet
meenen, dat ik dus beweer, dat Wet en zonde precies het-
zelfde zijn. Zoo ongeveer aldus: vrij van de zonde, dat is vrij
van de Wet. Dus Wet is eigenlijk hetzelfde als zonde. Want
dat zeg ik beslist niet. Integendeel, ik ben aan de Wet juist
zeer veel dank verschuldigd. Omdat ik eigenlijk pas den
rechten kijk heb op wat zonde is dank zij de Wet. Want ik
heb aan de Wet het inzicht te danken, dat alle verkeerde
neiging, alle willen ingaan tegen wat God gebiedt, zondig is.

8 Zie het 10e gehod ,.gij zult niet begeeren". Maar nu heeft
de zonde 3) dit gedaan: zij heeft zich van Gods Wet bediend
om mij door middel daarvan juist tegen Gods wil op te zetten;
om mijn wenschen en begeeren juist tegen den Wil des
Heeren te doen inga an.
Dat ging als volgt in z'n werk.
Eerst was er natuurlijk een tijd, dat ik nog een kind was en
nog van geen Wet afwist. Then hield de zonde zich stil. Ze
werd nog niet geprikkeld. En mijn bestaan was toen eenigs-
zins te vergelijken bij dat van het leven in het paradijs. Ik
gevoelde toen de macht van zonde en dood nog niet.

1) Misschien moet de vergelijking van de vrouw nog vastgehouden worden:
de man, Christus, leeft in de vrouw, in ons; vs. 4.
2) Dit zal duidelijk worden uit 't volgende. De Geest van Christus ver-
nieuwt ons hart, en dientengevolge nu reeds ons doen en laten, onze leden,
ons lichaam, inl. § 7 en 8.
3) P. laat de zonde dikwijis als een persoon optreden. Wij moeten voor de
duidelijkheid dan maar 's denken: Koningin Zonde of Juffrouw Zonde
(b.v. bij vs. 13).
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9 Totdat ik in aanraking kwam met Gods gebod en leerde:
„Dit en dat mag niet, zus en zoo is verboden". Toen stak de

10 zonde haar kop omhoog. Zij stak den kop omhoog, maar ik
ging er onder. Het werd mijn val. Ik werd gewaar, ik onder-
vond, dat Gods goede gebod, bechield als weg des 'evens, mij
bracht onder de macht van de zonde en dus van het verderf.

11 Want de zonde deed evenals de slang in het paradijs. Die
nam immers ook haar uitgangspunt in wat God had ver-
boden, stelde Gods gebod als hatelijk en onaangenaam voor,
maar de overtreding ervan als zoet. Zoo verleidde de zonde
mij ook om te willen wat God verbiedt.

12 0 neen, nienaand zal mij dus kwaad hooren spreken van de
Wet. Ik verklaar integendeel, dat zij heilig is en elk apart
gebod van de Wet is ook weer heilig, rechtvaardig en goed.

13 „Ja maar", werpt u me dan nog tegen, „hoe kan iets goeds
nu een doodsoorzaak zijn? Want u zegt toch maar, dat de
Wet dat veroorzaakt heeft." Ik antwoord: neen, dat zeg ik
niet. De zonde is de oorzaak. Zij heeft het gedaan, evenwel
misbruik makende van de Wet.
Waaruit dan ook wel de ware aard der zonde blijkt. Hoe ont-
stellend slecht zij is. Dat zij, nota bene met gebruikmaking
van iets, dat op zichzelf zoo goed is, n.m.l. van de Wet, den
mensch in 't ongeluk stort! Dat is toch zeker wel doortrapt
slecht!

14 Neen, aan de Wet ligt 't waarlijk niet. Maar het ligt aan
mij. Bij de tegenstelling tusschen Geest en vleesch, staat
zij aan de zijtic des Geestes. Zij drukt den wil uit van
Gods Geest. Maar ik, ach de zonde, die meesteres, heeft nog

15 zoo'n macht over mij. 1 ) Ach, ik weet het wel. Want ik ben
niet genoeg meester over m'n eigen doen en laten. Immers als
ik dan zie op wk ik gedaan heb,rwk ik nu eigenlijk heb uit-
gericht, dan moet ik achteraf zeggen: „maar dat heb ik toch
niet gedaan? Neen, dat kan ik onmogelijk als werk van mij
erkennen. Ik had 't zoo geheel anders gewild. Ten diepste

16 keur ik mijn eigen doen af." Waardoor ik evenwel (n.m.1,
door die afkeuring van mijn eigen gedrag), mezelf dus schaar
aan de zijde van de Wet en erken, dat zij wel goed is en

1) P. zinspeelt op de slavernij. Men werd verkocht om als slaaf onder een
meester of meesteres (hier de zonde) te dienen.
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17 gelijk beef t. Want nu is dit toch waar: achter dat verkeerde,
dat er dan uiteindelijk uit m'n handen blijkt te zijn gekomen,
dat ik dan uiteindelijk heb uitgevoerd, daar sta ik toch niet
meer achter. Maar dat drijft de zonde door, die nog in mij
woont.

18 Want dit weet ik: goeds woont er niet in mij. Tenminste niet
in mijn vleesch, dat is in mijn doen en laten. Want de wimsch
is wel bij mij om 't goede te doen, maar zie ik dan weer wat
ik eigenlijk uitgericht heb, dan ben ik er weer niet in ge-

19 slaagd, dat goede werkelijk ook te doen. Want dan zie ik,
dat ik niet 't goede deed, dat ik wilde, maar het kwade, dat

20 ik eigenlijk niet wilde. Waaruit u thans echter wel begrijpt:
wanneer datgene wat gebeurt eigenlijk mijn wil niet was,
dan ben ik 't dus niet meer, die dat bewerkstellig, maar de

21 zonde, die nog in mij woont. Dan blijkt dus uit dit feit hoe-
zeer ik iemand ben, die de Wet in geen geval houdt voor
jets kwaads, maar voor iets goeds. Dan blijkt daaruit, hoezeer
het mijn begeerte is te doen, hetgeen zij gebiedt. Omdat
het kwade er toch ook vlak naast ligt. Maar wat ik van de twee
begeer, is toch hetgeen Gods Wet gebiedt, m.a.w. het goede.
Ondanks het feit, dat de verleiding tot het doen van het

22 kwade mij zeer nabij ligt. Want aldus is het met mij gelegen:
hartelijk heb ik de Wet des Heeren lief. Wat m'n innerlijk be-
treft, ik schep er vermaak in om te doen wat goed is; om te

23 buigen onder die heilige Wet Gods. Maar anderzijds zie ik in
mijn gedrag, in mijn leden, een andere macht werken, die om
zoo te zeggen met een contra-Wet optreedt. 1 ) Dat is de zonde,
want zij rukt in slagorde op tegen de eerste Wet, tegen Gods
Wet, waarin mijn hart zoo'n vreugde schept, en zij maakt mij
krijgsgevangen en brengt mij onder haar macht, onder de
macht van haar, de zonde, die nog blijkens mijn doen en laten
in mijn lichaam overgebleven is.

24 Zie hoe ellendig ik dus ben, met dit lichaam, waarmee ik nog
't verkeerde doe, waarin nog de zonde heerscht en dus de

25 dood. Wie zal mij daaruit verlossen! Dat zal niemand anders
vermogen dan, God zij gedankt, eenmaal Jezus Christus, onze
Deer en Gebieder„ reeds thans hierboven in heerlijkheid.

25b	 2)Ziedaar, zoo staat het er dus met mij voor. Wet
1) Zie inl. § 6.
2) In sommige Bijbeluitgaven wordt vs. 25b als vs. 26 geteld.
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verre van zooals het behoort. Ik moet het zelf erkennen.
Eenerzijds heb ik wel een hartelijk vermaak in Gods Wet,
maar anderzijds blijkt in mijn vleesch, in mijn doen en laten,
nog de macht der zonde. Wat echter niet is gelijk het be-
hoort. Dat kan God niet gedoogen. Hij duldt geen ongerech-
tigheid, van niemand, ook van mij niet.

8 : 1 Desondanks spreek ik hier reeds de slotsom uit 1),
dat er toch voor hen, die in Christus Jezus zijn 2 ), beslist geen
verdoemenis is. Weliswaar zijn we nog niet geheel onder de
macht van dood en zonde uit, inderdaad. Nog wil de zonde
wel telkens weer hiar wet stellen in ons doen en laten. Toch
zult ge dientengevolge niet in de verdoemenis komen, vrees

2 niet. De Geest van Christus heeft u vrijgemaakt. Hij heeft
u onder een Andere „wet" 3 ) gebracht en daardoor zult gij
leven.
Want het volgende is geschied.

3 Wat de Wet niet meer bij machte was te doen, heeft God
gedaan. Oorspronkelijk had God de Wet gegeven als weg ten
leven. Doch langs dien weg was niets meer te bereiken. Van-
wege de verdorvenheid van den mensch. De Wet stond mach-
teloos.
Toen heeft God Zijn Zoon gezonden. Waarom? om de zonde
en om de Wet. Om n.m.l. de zonde te veroordeelen, te ver-
doemen, en om de Wet in 't gelijk te stellen.
Want Gods Zoon is ons volkomen gelijk geworden. Dat
vleesch, waarmee bij ons de zonde gediend wordt en waarin
wij den eisch der Wet niet volbrengen, was het Zijne ook.
Doch Hij heeft in datzelfde vleesch niet gezondigd, maar den
eisch der Wet volkomen vervuld. Waarmee God evenwel be-
wezen heeft, dat er aan de Wet niets mankeert en dat we
hair niets hebben te verwijten, maar dat het alles Onze schuld

4 is en dat het ligt aan de zonde. En verder ziet u, hoe aan het
recht van Gods Wet dus ook voldaan is in ons, nu wij immers,

1 ) Want in het vervolg zal Paulus dit pas nader aantoonen.
2) Voor „in Christus Jezus zijn" zie Rom. 5 (tegenover Adam) en Rom.
6 : 1-14.
3 ) Men merke de woordspeling van Paulus op met het woord wet; zie
7 : 23 enz. en inl. § 6.
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door het geloof, in dien Christus zijn en leven uit Zijn Geest
in plaats van onze levensrichting nog geheel en al te laten
bepalen door de zonde.

5 Want daar moet wel tusschen onderscheiden worden:
tusschen menschen, wier zinnen en zoeken nog enkel wordt
bepaald door de zonde; him leven is vol van werken van het
vleesch; en de kndere groep : van zulken, wier hart uitgaat naar

6 vruchten des Geestes.Ennu loopt het strevenvan de „vleesch-
menschen" uit op: 't verderf (terwijl dat uit den Geest des

7 Heeren leven en vrede beteekent). Want wat opkomt uit
den verdorven mensch is Opstand tegen God in plaats van

8 gehOOrzaamheid aan Zijn Wet. Hij is trouwens niet anders
bij machte dan Gode te mishagen. Het is immers niet moge-
lijk, dat God welgevallen heeft aan ons als wij een levenleiden,
dat bepaald wordt door de zonde, door het vleesch, in plaats
van door den Geest.

9 Intusschen zijt gij echter geen „vleeschmenschen" meer, niet-
waar? De koers van uw zinnen en streven, van uw doen en
laten, wordt Liet door de zonde, doch door den Geest Gods
bepaald. Want die woont in u. Wie dien Geest niet heeft en
uit Hem niet leeft, is trouwens niet van de groep van
Christus.1)

10 Nu Christus echter in u woont door Zijn heiligen Geest, nu
ligt, o zeker, eenerzijds uw lichaam nog wel onder zonde-
macht en dientengevolge van den dood. Maar anderzijds —
wij doen thans toch reeds, dank zij dien Geest des Heeren, de

11 gerechtigheid. Wat immers leven beteekent. Ja zelfs, en nu
komt het, waarop ik zooeven doelde 2): ook met dat lichaam
van ons komt het eenmaal nog geheel en al terecht. Zullen
wij de verdoemenis ontgaan. Want nil woont immers reeds
de Geest, die Jezus uit de dooden wekte, in u, in uwe harten,
nietwaar, en is het willen wel reeds bij u. Welnu, eens zal
God door dienzelfden Geest, die Christus uit de dooden
wekte en thans reeds in ons binnenste woont, ook uw licha-
men levendmaken, uw lichamen ja, die thans nog niet bevrijd
zijn van de macht der zonde en des doods. Want dan zal die

1 ) Zie Rom. 5 : 12 enz. voor dit woord groep; de groep van Adam en de
groep van Christus.
) In 7 : 25b en 8 : 1, waar reeds een conclusie was vooropgezet.
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strijd tusschen willen en doen, voornemen en uitvoeren be-
eindigd zijn. Want dan zal al ons doen en laten volkOmen
door den Geest van Christus zijn beheerscht.

12 U moet het dus wel met ons Bens zijn, broeders,
hoe weinig sprake er van kan zijn, dat wij zouden prediken:
„Christenen, zondigt er maar op los." 1) Want dan zou ons die
heerlijke toekomst. waarin wij nooit meer de zonde, maar
enkel Christus zullen dienen, juist ontgaan. 2) Integendeel, nil
treedt helder aan het licht, hoezeer juist wij het voor onzen
duren plicht houden niet toe te geven aan dat verkeerde doen,

13 aan het vleesch. Want dat zou immers juist de weg naar de
verdOemenis zijn; de weg ten verderve! In plaats van naar de
heerlijkheid! Terwijl toch, nietwaar, de weg des levens is: den
Geest van Christus in ons laten werken en door Zijn kracht

14 alle verkeerde doen en laten tegengaan en clOOden. Want die
dat doen, niet die er maar op los leven 1 ), neen, maar die
door Gods Geest zich laten leiden, die, die zijn kinderen van

15 God. Want bedenkt het wel: God heeft gewild, dat wij Zijn
kinderen zullen zijn. Hij heeft juist niet gewild, dat wij nog
slaven van de zonde zouden zijn. Om dan vanzelf weer te
beven van angst. Uit angst voor straf. Uit angst voor de ver-
doemenis 4). Zitlk een Geest heeft God toch niet tot u ge-
zonden. 5) Dat is u toch niet gepredikt. Neen, maar dit is u
verkondigd, dat God ook u tot Zijn geliefde kinderen en
erfgenamen wenschte aan te nemen. Dat Evangelie liet Gods
Geest u prediken, wat h.v. hierin duidelijk blijkt, dat Hij ook
ii leerde God den Heere als „Onze Vader" aan te roepen. 6)

1) Men houde het verband met 6 : 1 nog steeds in 't oog. Nog steeds zijn
we in deel IV: „maakt deze leer soms goddelooze menschen?"
2) Van deze toekomst was sprake in vs. 11 en zal ook nader gesproken
worden in 12-17.
3) Zie 7 : 14 enz. en inl. § 6-10.
4) Denk aan 7 : 25b-8 : 11.
5) Paulus heeft het oog op den Geest des Heeren, die Binds Pinksteren
allerwege het Evangelie predikt.
6) Abba was het heel gewone Joodsche woord voor vader.
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16 Zoodat dus en die Geest van God en de geest van onszelf 1)
hetzelfde getuigenis afleggen.

Want de Geest van God Zelf zegt het, dat wij kinderen Gods
zijn, n.m.l. door het Evangelie, door Woord en Sacrament.
En ook zegt het onze eigen geest, die aan den dag treedt in
al ons doen en laten; onze eigen levenskoers, levensrichting,
levenshouding, gedrag stemt er mee overeen; legt hetzelfde
getuigenis af, n.m.l. dat wij kinderen zijn van God.
Die twee stroken dus met elkaar.
Wat Gods Geest zegt en wat onze wandel getuigt, die twee
„kloppen" met elkaar. Ze hetuigen beide, dat wij kinderen
zijn van God.
En dat wil wat zeggen: kinderen te zijn van God!

17 Want wie kind zegt, zegt erfenis. Een kind is een erfge-
naam, erfgenaam van z'n vader. Maar erfgenamen van dien
Vader te zijn, die tevens God is, wat volgt daaruit? Dat be-
teekent dus mee te erven met Christus. Omdat die Oa Zoon
is van dien Vader. Dat beteekent dus voor ons, dat wij straks
mee deel zullen hebben aan de heerlijkheid van Christus!
Of 't dus ook vanzelf moet spreken, dat wij thans niet mogen
leven voor onszelf, maar voor den Heere Christus, ook al
moeten we dan deelen in Zijn smaad. Dat is immers zoo erg
Diet. Neen, dat is juist de weg om straks ook te deelen in
Zijn verheerlijking.

18 Want die heerlijkheid van de kinderen Gods, die
toekomende heerlijkheid, welke eens aan ons onthuld zal
worden — naar mijn schatting weegt daar bijlange niet tegen-
op het lijden van deze bedeeling.

19 Daarnaar is dan ook het algemeen verlangen.
Ten eerste is daar de schepping rondom ons. Hoe rekt

zij haar hals! Hoe smacht zij naar dien dag, waarop de heer-
lijkheid van Gods kinderen zal blijken. En in wier heerlijk-
heid zij dan zal deelen.

20 Want hoe treurig is het thans met die arme schepping ge-

1 ) Het woord geest (in onze taal verwant met gist) is in de oorspronkelijke
talen der Schrift: adem, wind, geblaas. De heilige Geest heet b.v. Adem
des Almachtigen. Zie ook Joh. 3. Wanneer des menschen geest, die ons
levensbeginsel is, onze levenskracht, gestuwd en geleid wordt door Gods
Geest, komt ons doen en laten in de goede richting te staan.
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steld. 't Is toch maar groeien, bloeien — sterven. 't Is maar
steeds weer de vermoeiende ijdele gang van opstaan en ver-
zinken. Ze werd onderworpen aan de ijdelheid. Evenwel niet
om haar schuld. Het aardrijk werd om Onzentwil vervloekt!

21 Doch wat bleef was de hoop. Ligt thans de schepping onder
heerschappij van verderf en dood terneer, eens zal ook voor
haar het uur der vrijheid slaan. Tegelijk wanneer God Zijn

22 kinderen bevrijdt en met heerlijkheid bekleedt. Daar is nu
het hopen op. Want clairnaar is nu allerwegen in de schepping
het diepe zuchten en het gestadige zware worstelen om het
leven. Gelijk als bij de geboorte van een kind.

23 En dan wijzelf. Ook bij ons dat zuchtend verlangen naar
de beloofde heerlijkheid. Wij hebben ook zooveel reden te-
rneer.Wantml reeds ontvingenwij den Geest. 1 ) Nil reedsbegon
die Geest ons hart te vernieuwen. 2 ) Hetgeen onze algeheele
verlossing garandeert. De vernieuwing des harten is belofte
en pand voor de vernieuwing van: ook het lichaam. Zooals
onder de oude bedeeling de eerstelingen den ganschen oogst
voorafgingen. 3) Hoeveel te meer zullen wij dan niet ver-
langen naar den dag, waarop wij geheel en Al Gods kinderen
zullen zijn, wanneer n.m.l. ook ons lichaam zal worden ver-

21 lost van de macht der zonde en des doods. Want we zijn er
nog niet. Onze verlossing is nog niet volkomen. Daar is nu
't hopen nog op. We werden wel al gered, maar om nog op
onze volkomen verlossing te hopen. Ik zeg: hopen. Want we
zien haar nog niet. Op iets wat men reeds ziet, behoeft men
immers niet meer te hopen.

25 Hoewel deze hoop op 't geluk, dat we nog niet zien, juist
ons kracht geeft en aanspoort om geduldig, volhardend te
wachten.

26 Gelijk de Geest 66k doet. Want ook die komt onze
zwakke krachten sterken. Want weten wij dan niet hoe wij
bidden moeten tot God om de beloofde heerlijkheid — de
Geest Zelf neemt het van ons over; treedt voor ons in de

1) 5 : 5, 8 : 15.
2) 8 : 11.
3) Gelijk ook Christus' opstanding de onze garandeert, wij! Hij ons Hoof d,
onze Eersteling is. 1 Cor. 15 : 20.
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plaats. En dat met gezucht en gekerm, waarbij weliswaar
27 onze menschelijke taal tekort schiet. 1 ) Maar God is de kenner

der harten en Hij weet dus ook wat de Geest bedoelt. Want
Gods Geest wordt stellig verhoord, omdat Zijn gebed voor
Gods aangezicht komt op een wijze, die Gode behaagt en dan
voor: heiligen, voor kinderen van God. Verlies dat niet uit
't oog!

28 Zoo moet er dus nog wel veel geleden en veel gebeden
worden. We zijn er nog niet. Maar we weten, dat voor hen,
die God liefhebben, toch alles bevorderlijk is tot die heerlijk-
heid. Omdat ze niet zOOmaar geroepen zijn. Maar omdat God

29 't eerst zoo had besteld. Want van alien, die God tevoren in
liefde kende, heeft God ook tevoren bepaald, dat zij straks
op den dag der heerlijkheid er evenzoo uit zouden zien als
Zijn Zoon: Hij temidden van vele broeders de Eerstgeborene,
zij alien sprekend gelijkend op Hem.2)
Die heerlijkheid wacht ons dus. God heeft er vast toe be-

30 sloten. En Hij zal ook zeker zorgen, dat Zijn plan zal worden
uitgevoerd. Want voor wie Hij die heerlijke eindbestemming
tevoren bepaalde, n.m.l. straks als Christus te zijn, die riep
Hij ook door Christus' Evangelie tot geloof, dien schonk Hij
ook Christus' gerechtigheid en voor hen is ook Christus'
heerlijkheid. Zoowel het een als het ander. Daar is geen
twijfelen aan.

31 Wat moet dus onze slotsom zijn? Hebben we dus nog
jets te vreezen? 3) Nu staat die groote God aan onze zijde,
wie zal dan jets ten nadeele van ons vermogen?

32 Hij heeft tenminste Zijn eigen Zoon niet gespaard. Hij heeft

1) Blijkbaar denkt Paulus aan de in den apostolischen tijd veelvuldig voor-
komende gave der glossolalie, 1 Cor. 14, een spreken in voor velen niet
begrijpelijke klanken en dat in bezieling door den heiligen Geest, al blijft
het ook nu waar, dat de Geest de bewerker is onzer kinderlijke gebeden tot
God, onzen Vader, vs. 15, 16.
2) Men en houde 't verband in 't oog met 8 : 1. Het is met ons nog niet zoo
gesteld gelijk het behoort, gezien ons onvolkomen hart en ons lichaam des
doods, maar wij zullen straks van Ole resten van boosheid zijn verlost.
Want we zullen gelijken op Christus. Hierdoor worden me dus aange-
moedigd en getroost. Zie inl. § 10.
3) Men houde het verband in 't oog met 7 : 25b en 8 : 1: is er nog ver-
doemenis voor ons, die helaas ook nog 't kwade doen?
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Zijn eigen Zoon overgegeven voor ons alien zonder onder-
scheid van Jood of niet-Jood. 1 ) Zal Hij dan als straks die
Zoon hemel en aarde beerft, ons niet verwaardigen in Diens
gansche erfenis te deelen? Die groote dingen heeft God met

33 ons voor. 2 ) Wie zou dan straks nog met beschuldigingen dun,
ven komen tegen menschen, met wie God zulke plannen
heeft? Die God diartoe uitverkoren heeft? Wie zal veroor-
deelen, waar God vrijspreekt? 3)

34 Christus Jezus is voor onze zonden gestorven en is, wat meer
is, na volkomen voldoening opgestaan. En ook thans, ver-
hoogd aan Gods rechterhand, vergeet Hij ons daar niet, maar
blijft het nog voor ons opnemen. Met zalk een liefde heeft

35 Christus ons lief. Wie ter wereld zou dan dien liefdeband
breken? Waarmee? Soms door ons te verdrukken, te be-
nauwen of te vervolgen? Of door ons te berooven van voedsel
en kleeding? Door ons te dreigen met gevaren, zeifs voor ons

36 leven? Want voor de belijders des Heeren geldt de regel aller
eeuwen: „O God, omdat we Uw yolk zijn, staat men ons
voortdurend naar het leven. Men houdt ons voor vee, dat
maar moet afgeslacht."

37 En toch krijgt geen van deze dingen ons er onder. Wij over-
winnen! Glansrijk! Daar zal Christus wel voor waken. Hij

38 heeft ons liefgehad en het is mijn vaste overtuiging, dat Zijn
liefde nooit zal wijken. Al zou het onheil komen van de
aarde: dood of leven, al zou het dalen van den hemel: engel

39 of engelenvorst, al zou het zijn nu of in de toekomst, al
zouden krachten dreigen van boven 4 ) of uit den afgrond 5),
welk schepsel het ook zou zijn, niets en niemand zal dat
vermogen: ons los te maken van die groote liefde, welke God
ons heeft betoond in Christus Jezus. Deze is nu, en met Hem
zijn wij veilig, onze Gebieder en Heer!

1) Denk aan 7 : 1 enz.
2) Zie 28 enz.
3) Zie Hoot 3 op pag. 58.
4) Vuur?
5) Water?
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DEEL V.

HET EVANGELIE VAN LOUTER GENADE EN VAN ALLEEN
MAAR GELOOVEN — ACH, MIJN VOLK, WAAROM VERWERPT
GE HET, EN DAT TEGEN BETER WETEN IN? MAAR GOD IS

WIJS!

9 : 1 En toch heb ik zoo'n smart,geloof me.Laat men toch niet
van me denken: „o die Paulus, die is maar druk met de predi-
king aan de heidenen en jubelt maar van de heerlijkheid, die
daar wacht. 1 ) Maar om z'n eigen yolk, de kinderen Israels,
bekommert hij zich niet." Wat ik zeg is waar, zoo waar ik
leef in gemeenschap met Christus. 2) Ik lieg niet. M'n geweten
spreekt mij niet tegen, en nu 3 ) wordt het door den heiligen

2 Geest geleid, als ik U verklaar, dat ik bedroefd ben, ontzet-
3 tend, en dat ik pijn heb, voortdurend, aan mijn hart. Ik zou

het er voor over hebben in hun plaats zelf uit de gemeen-
schap met Christus verbannen to zijn als het mogelijk was,
dat ik daarmee iets kon bereiken voor m'n broeders. Want
dat zijn ze toch, m'n verwanten, tenminste naar den bloede.

4 Ze zijn toch kinderen van Israel, van vader Jacob.
God noemde dit yolk toch eens Zijn Zoon, tegenovpr
Pharao.4)
En God woonde bij dit yolk in de wolkkolom.
En Zijn verbond, aan Abraham, Izaik en Jacob meer dan een-
maal bezworen, hernieuwde Hij met dit yolk, bij den Sina1.5)
En God verwaardigde hen met Zijn wetgeving.

1) Zie einde Rom. 8.
2) Die ook Z'n yolk zoo lief had. Luc. 19 : 41.
) Vroeger had P. ook een goed geweten, maar was intusschen vijand van

het kruis, 2 Tim. 1 : 3.
4) Ex. 4 : 22.
5) Ex. 24: 7.
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En God schonk dit yolk den schaduwachtigen eeredienst, in
tabernakel, offers, priesters, enz.
En God schonk him de beloften, te weten het land Kanaan

5 enz. Want zij zijn kinderen van de vaderen en uit hen is de
beloofde Messias geboren. Tenminste naar den bloede. Omdat
Hij overigens hoog boven alle Joden verheven is als eeuwig te
prijzen God. Voorwaar, z66 hoog is Israels yolk begenadigd.

6 Nu heden ten dage zoovele Joden zich ongeloovig van
Christus afkeeren, moet men daaruit echter beslist niet af-
leiden, dat God Zijn belofte aan de vaderen dus niet zou
hebben gestand gedaan. Dat God Zijn woord zou hebben ge-
broken.
Men dient het volgende niet uit 't oog te verliezen. Die twee
beteekenen niet hetzelfde: „Geboren uit vader Israel" d.w.z.
uit vader Jacob, en „behoorende tot 't yolk Israel" n.m.l. tot

7 het godvreezende Joodsche volk. 1 ) Evenmin als alle afstam-
melingen van vader Abraham eigenlijk den schoonen naam
van „zaad Abrahams"verdienen te dragen.De schrift leert an-
ders. We lezen immers, dat Abraham meerdere kinderen had.
Inderdaad „kinderen" van hem. Onder wie b.v. ook Ismael.
En Abraham wilde Ismael dan ook eerst beslist niet onterven,
toen Sara zulks van hem verlangde. Doch de Heere nam het
voor Sara op. Ismael ontving 66k wel zegeningen. Hij was
immers 66k een kind van Abraham. „Maar", zeide de Heere,
„voor uw eigenlijke zaad, voor uw eigenlijke nakomeling-

8 schap, zal Izaak gelden." Met andere woorden, die lichame-
lijke afstamming ook van de Joden in onzen tijd „verplicht"

9 God den Heere tot niets. Zie slechts Ismael. Izaak was het
kind der belofte. 2) Want wat was dat een echte belofte, dat
woord, dat de Heere sprak: „Volgend jaar op dezen tijd kom
Ik weer en dan zal Sara een zoon hebben." Hoe bleek toen,

1) Zooals men ziet dus weer een woordspeling van Paulus: Israel beteekent
ten eerste Jacob (Jacobs latere naam, Gen. 32 : 28), ten tweede het yolk,
hier door Paulus eng genomen. Al zijn de geloovige Joden nog zoo weinig
in aantal en de ongeloovige nog zoo talrijk, voor den apostel zijn toch
alleen de eersten „het Israel Gods" (Gal. 6 : 16). De laatsten zijn „soul-
migen" (Rom. 3 : 3), ze staan slechts op zichzelf, ze zijn los van Gods
Israel. Zie ook 11 : 26 en het verband aldaar.
2) Zie Rom. 4 : 17 enz.; Izaak is uit de belofte geboren.
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10 dat God vrijmachtig handelt. Nog sterker!
Want nu mOcht iemand nog zeggen: „ja maar, weet u wel, dat
die ongeloovige Joden van heden ten dage geen kinderen van
Ismael zijn, maar van Izaak? Ze zijn dus juist kinderen van
den wettigen erfgenaam, van Izaak, gelijk u zelf erkent."
Leer dan eveneens uit een andere geschiedenis der Schrift,
dat dat juist nimmer beslist; bij Abraham niet en nOOit. Ik
bedoel de geschiedenis van Rebecca.
Rebecca was de moeder der tweelingbroeders Ezau en Jacob.
Die twee hadden dus, in tegenstelling met Ismael en Izaak,
een en dezelfde moeder, n.m.l. Rebecca, de eenige vrouw van
den eenigen erfgenaam der belofte, Izaak. Wij zouden zeggen:
de kinderen hadden dus minstens gelijke rechten krachtens
afstamming. Zelfs was Ezau de oudste.

11 Maar wat zeide de Heere tot Rebecca? En wanneer sprak Hij
tot haar dat woord?
Hoe duidelijk bleek toen, dat de Heere ook in dat geval weer
denzelf den regel in acht nam als ten tijde van Abraham. Het
was en bleef weer zoo, dat de Heere naar eigen vrije keuze
deed, wat Hij zich voorgenomen had.

12 Want de kinderen hadden nog niets gedaan, goed noch
kwaad. Ze hadden God dus nog tot niets kunnen „verplich-
ten". Ze waren immers nog niet eens geboren. Rebecca was
nog maar in verwachting. Hoe bleek toen echter wederom,
dat de mensch niet beslist, maar God, God, die Jacob vrij-
machtig aanduidde als dengene, lien Hij haven Ezau wenschte
to bevoorrechten. Want de Heere sprak tot Rebecca, of-
schoon zij nog maar aanstaande moeder was, dat de jongste
van de twee den voorrang zou hebben en, tegen menschelijke
verwachting in, de oudste niet. Uit Jacob zou het yolk van

13 Gods gunst zijn. Gelijk we dan ook lezen in Maleachi, dat de
Heere zegt tot het yolk Israels: „Weet ge waarom Ik u eigen-
lijk liefheb? Dat is Mijn eigen vrije wil, dat Ik U. wel liefheb en
andere volken niet. U b.v. wel, maar zelfs uw eigen broeder-
yolk Edom niet. Want ofschoon Ezau en Jacob zelfs tweeling-
broeders waren, dus minstens „gelijk in rechten" zoudt ge zeg-
gen, heb Ik toch Jacob liefgehad, maar Ezau gehaat en Ik
heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt en zijn erfdeel
gegeven aan de jakhalzen."

14	 Wat zullen wij dus zeggen nu in onzen tegenwoordigen
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tijd zoovele Joden zich uitsloven inwetswerken,maar zich ver-
harden tegen Christus en zoodoende hun de erfenis ontgaat?
Is dat dan onbillijk van God? En is God dan onrechtvaardig
jegens die kinderen van Abraham, Izaak en Jacob? In het
geheel niet, want wij mogen nooit vergeten, dat de Heere

15 altijd vrij blijft. We leeren dat treffend uit wat de Heere zegt
tegen niemand minder dan Mazes, na de geschiedenis van het
gouden kalf. Toen zouden wij misschien wel gedacht hebben,
dat de Heere zich jegens zoo'n man als Mozes toch wel ver-
plicht geacht zou hebben. Omdat Mozes het zoo voor den
Heere opgenomen had, diep verontwaardigd over die be-
leediging van God met het gouden kalf. Ook had hij voor
Israel gepleit en gevraagd of de Heere — wat Deze eerst niet
meer gewild had — toch weer Zelf met het yolk wilde optrek-
ken. De Heere gãf hem dat verlangen. TenslOtte sprak
Mozes nog de begeerte uit oin Gods heerlijkheid te mogen
zien. En ook dat voorrecht wilde de Heere hem nog verleenen,
doch alleen, na Mozes er eerst uitdrukkelijk op te hebben
gewezen, dat de Heere dit alles deed, 66k tegenover Mozes,
om, geen enkele verplichting, maar Touter uit gunst, uit on-
verplichte gunst. De Heere was met Mozes begaan en wilde
hem ook door dat gezicht op Zijn heerlijkheid sterken tot
z'n zware taak als leider van het volk. Zoo stond dan de
Heere het hem wel toe, na evenwel van tevOren te hebben
gesproken: „Ik heb medelijden met wien Ik wil. Ik ben daar-
in geheel vrij."
Zoo heeft God dus zelfs een Mozes doen verstaan, dat Hij
zich door niemand binden laat. Hij houdt de beschikking

16 aan Zich.Een regel, die heden ten dage weer bevestigd wordt,
nu wij Wen met al hun gezwoeg en gedraaf zien v6Orgegaan
door heidenen. Omdat God medelijden heeft met wien Hij

17 wil. Al dat gestreef verplicht Hem tot niets. Ja, zelfs behaagt
het den Heere Zich van het taaie verzet der Wen te be-
dienen tot Anderer zaligheid. Want daar is Hij de machtige
toe. Z66 kan Hij menschelijke hardnekkigheid gebruiken. Tot
Zijn eer. Zie b.v. de geschiedenis van den Pharao.

Het was na de 5de en 6de plaag, pest en zweren. leder
ander mensch met minder sterke zenuwen zou 't allang op-
gegeven hebben. Toen zou de 7de plaag komen: hagel en on-
weer. Maar vooraf moest Mozes tot Pharao gaan zeggen, dat
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de Heere hem daar nu juist voor gespaard had. De Heere had
Pharo ook wel met de pest kunnen dooden. Maar dat had de
Heere niet gewild. Ja, daar had de Heere juist hem, met zijn
harde hart, in dezen tijd koning overEgypte voor latenworden
en hem bovendien nog extra in staat gesteld het zoolang tegen
den Heere uit te houden, omdat God Zich van hem wenschte
te bedienen als van een gereedschap tot betooning van Zijn
macht en opdat Gods naam nu temeer alom zou worden

18 grootgemaakt. Een regel, die ook heden bevestigd wordt in
heidenen, die zich dankzij Gods vrije ontferming bekeeren,
terwijl God Roden in staat stelt zich zoo lang en zoo bitter
tegen den Heere te verzetten.

19 Val me nu niet in de rede met de vraag: „maar verdienen
die hardnekkige menschen, zooals u hen noemt, dan eigenlijk
nog wel ook maar de allerzachtste berisping? Want waarom
heeft God het dan niet anders met hen geleid, zoodat ze niet
zoo hard van harte zijn? Want als God dat nu toch perse ge-
wild had — welk sterveling heeft dat ooit kunnen keeren?"

20 Wie zoo durft spreken deed beter eens te bedenken, dat
hij mensch is en geen God. Wij hebben het recht niet om ons-
zelf, in onze verbeelding, boven God te plaatsen en dan Zijn
doen en laten te beoordeelen en Hem dan zelfs tegen te spre-
ken. Gij vergeet, dat een mensch niet van bovenaf op God
kan neerzien. Mt is uw font! Wij zijn schepselen en wij kun-
nen niet onzen Schepper tot verantwoording roepen: „waar-

21 om hebt U het dan ook zoo met me gemaakt?" Is de potten-
bakker soms niet vrij tegenover het leem om van een en
hetzelfde mengsel 1 ) ziilk gereedschap te vervaardigen naar
dat het Hem belieft, hetzij een siervaas, hetzij een vuilnis-
vat? Hoeveel te hooger dan een pottenbakker boven zijn
vaatwerk staat God boven Otis, menschen.

22 Dit zijn de feiten:
Toen het Joodsche yolk Zijn Messias verwierp heeft God het
nog niet terstond willen vernielen. Hij heeft wederom, even-
als ten dage van Pharao, tOOrnvaten 2), ofschoon kant en

1) Het woord wordt ook voor deeg gebruikt. Men herinnere zich overigens
vers 10.
2) De apostel gebruikt nu hetzelfde woord als in vs. 21; 't vaatwerk van
den pottenbakker, dat men stuk kan slaan; gereedschap, gerei, waarvan
men zich b.v. in 't huishouden bedient.
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klaar voor de verdoemenis, nog niet op staanden voet stuk
willen slaan. Hij heeft hen nog verdragen. Hij heeft nog
gewacht.
Waartoe?
Hij heeft hen nog laten begaan in hun verzet, niet alleen om
straks des te verschrikkelijker Zijn toorn en groote macht te

23 toonen 1 ), maar om tevens ook bekend te maken tot hoe
groote heerlijkheid Hij verwaardigen wilde ontfermings-
vaten 2), die Hij bereid heeft voor de heerlijkheid. Dat wach-
ten strekte n.m.l. ook weer tot zegen, strekte ook weer tot

24 redding, n.m.l. van ons. Want Cons heeft God in dien tusschen-
tijd, voor het oordeel losbarst, nog tot die heerlijkheid willen
roepen, ons, Christenen van dezen tijd, niet alleen uit het
Joodsche yolk, maar ook uit de heidenen.

25 Gelukkig ook nog uit de Joden. We mOchten de profetie
van Hosea in vervulling zien gaan, dat „M'n volk-niet" den
naam krijgt „M'n yolk-wel" en dat „Onbeminde" komt te

26 heeten „Beminde" en dat Joden, ofschoon buiten 't land der
voorvaderen woonachtig 3), genoemd worden kinderen van

27 den levenden God. Doch Jesaja roept in een van z'n troostpro.
fetieen voor Israel 't uit, dat, al zijn de kinderen Israelis zoo
talrijkals het zand der zee, in verhouding daarmee, degenen,

28 die behouden worden, toch weinigen zullen zijn. Want de
Heere zal een strenge afrekening houden. Gelijk Jesaja ook

29 gezegd heeft: „het is, dat de Heere der heirscharen, de ge-
duchte Rechter, ons nog een kleine rest tot een kiempje over-
gelaten heeft, anders waren we even radicaal vernietigd als
eenmaal Sodom en Gomorrha".

30	 Welk treurig schouwspel dus! Hoe tragisch!
Hier zie ik heidenen en die heidenen sloven zich heelemial
niet af, zooals de Joden, om toch maar gerechtigheid te pak-
ken te krijgen. En toch: wat geschiedt? Die heidenen be-
machtigen haar wel. Die ontvangen n.m.l. gerechtigheid uit
gelOOf. Die valt dus heidenen zOOmaar in den schoot.

31 Doch diir zie ik Israel en dat tobt zich af, om toch maar

1 ) De apostel gebruikt dezelfde woorden als in 't geval van den Pharao,
vs. 17. De uitgieting van Gods toorn had plaats bij den ondergang van
Jerusalem, heeft straks ten voile plaats op den oordeelsdag.
) Zie noot 2, pag. 64.

3) B.v. te Rome.
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nauwkeurig te doen, wat de „Wet" eischt. Zij jagen achter
32 gerechtigheid aan! Maar zij pakken haar niet. Waarom niet?

Omdat Israel zich niet bevindt op den weg van geloof in en
vertrouwen op de genade Gods 1), maar leeft in den be-
schamenden waan, dat we onszelf rechtvaardig kunnen

33 maken voor God door onze werken. Alsof een mensch daar-
door God aan zich kan verplichten. Waarmee het woord der
Schrift vervuld is, dat God wel den Messias onder Israel zou
zenden, maar dat velen zich aan Hem zouden ergeren en
stooten. Alleen, die z'n vertrouwen op Hem zou stellen, die
zou niet beschaamd uitkomen.
Dit zien we heden voor onze oogen.

10 : 1 Het is hun eigen schuld. Broeders, ik zeg het niet uit haat
of nijd. Wat zij van mij denken — och, ik weet 't wel, maar
wat mij betreft, ik haat hen niet. Ik ben hun hartelijk ge-
negen en als ik tot God bid voor hen, vraag ik altijd om hun

2 behoud. Want het treft mij toch als ik hun ijver gadesla.
Godsdienstigen ijver bezitten ze wel, die eer mag ik hun niet
onthouden. Aileen, hun ijver ware een betere zaak waardig.

3 Ze ijveren verkeerd en dat tegen beter weten in. Want ze
blijven maar miskennen de gerechtigheid, die God schenkt,
in den Christus, en ze blijven er maar naar streven, hun &igen-
gemaakte gerechtigheid op te richten. Wat echter opstand
tegen God beteekent. Opzettelijkheid, ongehoorzaamheid.

4 Want ze konden toch zelf zoo goed uit hun Oude Testament
weten, dat alle beloften en alle schaduwen hun vervulling
vinden in den Messias. Zoodat ze zelf mij toe moesten geven,
dat de weg tot gerechtigheid voor een ieder is, inderdaad,
niet: vertrouwen op onze werken, maar: vertrouwen op dien
Messias, op dien Christus . 2) Mijn Evangelie van louter genade
en van gelooven alleen is juist zoo door-en-door in overeen-
stemming met hun eigen heilige geschriften. We kunnen voor
beide, en voor de gerechtigheid uit stipte wetsbetrachting en
voor de gerechtigheid uit geloof, zelfs reeds de formuleering
in het Oude Testament vinden.

1) Zooals 't toch alleen behoort, zie Rom. 4 over Abrahams vertrouwen op
dien God, die 't beloofd had.
2) Deze woorden, Messias en Christus, hebben dezelfde beteekenis; alleen
is 't eerste Hebreeuwsch, 't tweede Grieksch.
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5 Van de gerechtigheid uit de wetsbetrachting vinden we
een beschrijving in deze woorden bij Mozes, Lev. 18 : 5
„leder mensch, die deze dingen zal hebben volbracht, zal
daardoor het leven hebben." Maar wie is er zoo volmaakt?

6, 7 Doch de gerechtigheid uit gelOOf hooren we in Deut. 30.1)
Daar heeft Mozes het yolk eerst nog eens op 't hart gedrukt,
alvorens heen te gaan, om toch te blijven bij die heerlijke in-
zettingen, welke de Heere in Zijn groote genade aan hen had
willen schenken en welke Mozes zooeven in 't kort had her-
haald.
En dan zegt Mozes verder: dus nu behoeft ge straks niet bij
uzelf te denken: „o, o, hoe zullen we er nu toch achter
komen, wat de Heere eigenlijk van ons vraagt! Want dat
weten we nog niet. Ach, hoe komen we daar achter, want dat
moet daar ergens heel ver vandaan gehaald worden, daar
heel ver in de hoogte. Ach, is er niet iemand, die daar eens
als 't u blieft voor ons naar toe zou willen klauteren?"
Als ge maar zoo onzinnig en ondankbaar niet zijt.
Pas op, dat ge straks zoo dwaas niet zijt om te zeggen: „o, o,
hoe zullen we er toch achter komen, hoe de wil des Heeren
is! Ach, hoe komen we daar achter, want dat moet heelemaal
van ergens ver overzee vandaan gehaald worden. Ach, is er
niet iemand, die voor ons als 't u blieft eens die afgronddiepe
zee zou willen oversteken? Dan zullen we 't weten."
Mozes heeft zulk een eigenwilligen, godsdienstigen ijver al
van tevoren verboden. Zulke „vrome" halsbrekende toeren
waren volmaakt onnoodig. Ja, ze beteekenden juist misken-
ning van de groote genade van God, die er immers voor ge-
zorgd had, dat zij naar niets behoef den te vragen of te zoeken.
Zijn Woord kon hun overbekend zijn. Ze konden het hooren.
Ze konden het lezen. Ze konden het van buiten 2 ) leeren en
ze konden er met elkaar over spreken. M.a.w. hart 2) en
mond konden er vol van zijn en het zou verachting van
zooveel goede zorgen Gods zijn, als men nu nog, om zoo
te zeggen, hemel en aarde zou willen bewegen „om Gods open-
baring te weten". Want, zei Mozes, die hebt u, dank zij Gods
genade, vlak onder uw bereik.

1 ) Deut. 30 : 11 en v.v.
o) x	 d en wij volgens de Schrift ook met ons hart. Vergelijk 't2, Ke nnen

Fransche „par coeur", voor Otis minder mooie „van buiten" leeren.
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Welnu, tegen die waarschuwing van Mozes zondigen nu de
hedendaagsche ongeloovige Joden. Zij miskennen n.m.l. ook
wat God reeds lang gedaan heeft. Zij miskennen ook Gods
goedheid en genade. Zij spannen zich n.m.l. ook in met bloedi-
gen ijver Om toch maar gerechtigheid voor God te verwerven.
Zij willen a.h.w. ook weer hemel en aarde daartoe bewegen.
Zij doen nu ook weer net alsof 't daar ergens heel vanuit de
hoogte komen moet; terwijl God reeds zoo genadig was om
den Messias op aarde neder te zenden. En zij doen nu ook
weer alsof 't soms daar ergens heel uit de diepte komen moet.
Terwijl God allang zoo genadig is geweest om den Messias uit

8 het graf te doen verrijzen. Zoo vallen zij dus ook in de fout,
waarvoor Mozes reeds heeft gewaarschuwd. Zij miskennen
thans wat God reeds lang gedaan heeft. Hetgeen er n.m.l. ge-
schied is met Jezus en waarvan heden ten dage weer „harten
en monden 1 )" vervuld zijn.
En nu doen wij hetzelfde als Mozes, want nu prediken wij het
zelfde als Mozes. Zooals Mozes, in zijn tijd, geloof vroeg voor
het Woord Gods en er voor waarschuwde, dat men 't nergens
anders zou zoeken, maar zich op dat Woord verlaten, hetwelk
God in Zijn groote genade aan Israel had geschonken, zoo

9 prediken wij nu ook: o erken toch wat God allang gedaan
heeft, n.m.l. met Jezus. Ieders mond spreekt er van, dat God
Hem verhoogd heeft tot aller Heer. Spreek gij er ook van.
Stem gij daar nu mee in en geloof gij 't nu ook, dat God hem
uit de dooden heeft opgewekt. 2 ) Want dat is de weg tot be-

10 houd. Dat te gelooven met 't hart is de weg tot gerechtigheid,
(en geen eigen wetsbetrachting), daar mee in te stemmen met

11 den mond is de weg tot behoud. 3) De Schrift zelf wijst ons
het geloof in den Messias aan als den weg tot behoud, waar
zij zegt: „al wie op Hem betrouwt, zal niet beschaamd uit-

12 komen". Hoor wat ik zeg. Ik zeg „al wie". Het maakt geen
verschil of we nu al Jood zijn of niet. Op zichzelf heeft ook

1) Paulus zinspeelt op de woorden van Mozes.
2) Het feit, dat Jezus weer was opgewekt, hetgeen door honderden is
geconstateerd, werd door de ongeloovige Joden geloochend. Zij hielden
Jezus voor een valschen Messias, die dood was.
3) Met „hart en mond" zinspeelt Paulus nog op Deut. 30 (zie ook vs. 8);
daaraan zijn deze woorden ontleend en 't zou onjuist zijn hier „hart" en
„mond" tegenOver elkaar te stellen.
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een Jood niets voor, wiji er maar een weg is: geen eigen ge-
rechtigheid, maar gerechtigheid door 't geloof in Christus.
Want Een en Dezelfde is aller Heer 1 ), vol ontferming jegens

13 alien, die zich op Hem beroepen. Joel zegt: al wie — dus
zonder onderscheid, we staan er alien gelijk voor — al wie
op den naam des Heeren 1 ) een beroep zal doen, zal behouden
worden.

14	 Duidelijk blijkt uit die woorden van Joel, hoezeer het
bij Israel een quaestie van eigen schuld geweest is en nog is.
Want men zou kunnen vragen: „Ja maar, hoe kan men den
Heere 1 ) aanroepen als men niet in de gelegenheid was om
tot geloof in Hem te komen?
En men kan toch den Heere niet gelooven als men Hem niet
heeft hooren prediken".2)

15 Maar zij hebben Hem hooren prediken. Want Hij heeft door
middel van Z'n herauten reeds tot hen gesproken. Bij Jesaja
b.v. lezen we: hoe heerlijk, dat God ons boodschappers zendt
met Zijn goede tijding, met Zijn Evangelie.
Dus heeft het diiraan niet ontbroken, aan prediking van het
Evangelie.

16 Maar waar het wel aan ontbroken heeft? Dat lang niet alien
het Evangelie gehOOrzaam zijn geweest. Bij Jesaja lezen we al,
dat het yolk zichzelf aanklagen moet: Heere, Gij hebt ons Uw
boodschap wel doen hooren, maar wij hebben Naar niet ge-
loofd!

17 Dus kom ik tot deze conclusie:
Ik geef toe, dat men niet kan gelooven, wat men nooit ge-
hoord heeft. Maar daar hebt u 't juist. Gehoord hebben ze
juist wel! Altijd wel! Christus, de Heere, heeft 't hun nooit
aan Zijn Evangelie doen ontbreken. Noch nu, noch in vroeger
eeuwen. Altoos heeft Hij tot hen gesproken, hetzij door
middel van Zijn herauten, hetzij in eigen persoon. Zijn woord
is altoos onder Israels bereik geweest.3)

18 Of 't hun dus aan gelegenheid om te hooren ontbroken heeft?

1) Terwijl het Oude Testament met dit woord God aanduidt, schijnt Paulus
meer op Christus te doelen. Hoofdzaak is het hier niet en 't komt op
hetzelfde neer.
2) Natuurlijk hebben ontelbaar vele Joden den Heere Jezus Zelf niet
hooren prediken, in de eeuwen voor en in de jaren ni Hem.
a) Paulus zinspeelt weer op de woorden van Mozes, vs. 8.
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Zeg maar gerust: het ruime wereldrond gewaagt met luiden
mond van Christus' heerlijkheid. 1) Zoo staat het er heden ten
dage voor. Waar ter wereld is de boodschap der predikers
van Christus heden nog niet doorgedrongen ?2)

19 Een andere vraag. Of God dan begOnnen is met Israel to
passeeren? Of Israel den vOOrrang soms niet gehad heeft bij
't hooren van 't Evangelie?Ook dat is de oorzaak niet. 3 ) Maar
heden geschiedt, wat Mozes al voorspeld heeft, Mozes op
wien men zich zoo gaarne beroept. Eens zou de tijd komen,
dat heidenen hun voor zouden gaan en zij vol spijtige ja-
loerschheid zouden zien op die heidenen, „die immers van

20 niets wisten". Maar nog krasser Jesaja. Daar spreekt de
Heere: aan heidenen, die niet naar Mij vroegen, heb ik Mijn
Evangelie bekendgemaakt, en die hebben Mij gevonden, of-

21 schoon zij niet naar Mij zochten. 4) Maar wat Israel betreft,
Zijn eigen yolk, zegt de Heere: Ik heb onophoudelijk Mijn
handen naar hen uitgestrekt. Ik heb steeds met open armen
voor hen gestaan. Maar Mijn eigen yolk bleef ongehoorzaam
en sprak aldoor tegen.

11 : 1 Met open armen! 5 ) En zou diezelfde God dan
nil al wat maar Israeliet is van Zich weggestooten hebben en
van geen de minste gunst jegens Zijn yolk meer willen

2 weten? Maar dat beweer ik niet. Ik ben in eigen persoon be-
wijs van het tegendeel. Ik ben gebOren Israeliet 6 ), van den
bloede Abrahams, in het bezit van zuiver Joodschen stam-
boom; uit Benjamin. TOch heeft God Zich over mij ontfermd
en ben ik Christen.
Daarom, zoo is 't nu niet. God heeft maar niet die gansche
natie van Zich afgestooten, waaraan Hij eertijds zoo groote
lief de bewees en die Hij als Zijn eigen yolk erkende. Neen,
heden geschiedt slechts weer, gelijk we in de geschiedenis

1) De apostel denkt aan Ps. 19.
2) Als men alleen maar 's bedenkt, dat er over de geheele toenmaals be-
woonde wereld Joden woonden (diaspora), onder wie natuurlijk het Jeru-
salemsche nieuws verbreid was. Lees ook 15 : 23 enz.
3) Christus en de apostelen hebben zich altijd eerst gewend tot de ver-
loren schapen van het huis Israels.
4) Zie 9 : 30 en v.v.
5) Zie vorig vers.
6) En niet, zooals de proselyten, van heiden Jood gewOrden.
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van Elia reeds lezen. Dan beschuldigt Elia daar, zooals u
3 weet, het yolk bij den Heere en hij klaagt: „Heere, ze hebben

Uw profeten vermoord, Uw altaardienst gesloopt, ik ben de
eenige getrouwe die nog over is en nu willen ze mij ook nog

4 dooden." Maar wat antwoordt de Heere dan? „Zulke heb Ik
er nog wel meer, Elia. Gij zijt de eenige getrouwe niet. Nog
wel zevenduizend heb Ik er Mij zoo bewaard, die nog niet

5 voor Baal hun knieen bogen." Op dezelfde manier is 't in
onzen tijd gegaan. Heden zijn weer duizenden Joden Christen.
God heeft ook nil weer in Zijn genadige ontferming en naar
Zijn vrije keuze een overblijfsel gelaten, dat Hem gehOOrzaam

6 is en Christus niet verwerpt. (Let wel, dat ik echter zeg: in
Z'n ontferming, in Z'n genade. Dus niet omdat de Heere 't
wel aan hen verplicht was wegens hun stipte wetswaar-
neming. Dan zou de genade geen genade meer zijn. Verdien-
ste heft genade op.1))

7 De situatie is dus eenvoudig deze: U ziet daar een yolk, het
yolk Israel. En groot is hun godsdienstige ijver. Maar zij be.
reiken niets. Aileen 't overblijfsel, dat bereikt wat. Maar de
anderen ontvangen van God kracht om zich to verharden.1)

8 Waarmee de geschiedenis slechts weerkeert van Mozes' en
van Jesaja's dagen. Toen konden ze ook voor hun oogen de
groote werken zien, welke God deed door Mozes; en ze kon-
den met hun ooren hooren de woorden van den profeet
Jesaja. Maar then waren ze ook al ongehoorzaam en strafte
God hen met een geest van nog meer verdooving en verblin-

9 ding. En David vloekt ook reeds de goddelooze leden van 't
yolk Gods zijner dagen aldus: hun tafel zal voor straf een

10 lus, een net, een valstrik worden. 2 ) Ze zullen stekeblind wor-
den. God zal hun de lendenen breken voor altijd. — Zoo ziju
er ook nu gestruikeld en gevallen. Daar liggen ze.

11	 Versta mij nu goed. Denk nu niet, dat ik ermee tevreden

Zie hoofdstuk 9, vooral vanaf vs. 14; de voorbeelden van Mozes eener.
zijds en van Pharao anderzijds, van loutere genade en van verharding.

Verklaard uit 't woestijnleven. Men zit aan den maaltijd, in een kring op
den grond; in het midden de „tafel", d.w.z. een op den grond uitgespreide
leeren lap, waarop het brood. Daar wordt men plotseling door den vijand
overvallen, springt op, raakt met z'n voet achter de lederen lap (de tafel),
die nu oorzaak tot struikelen wordt. Zoo kan een zegen in een vloek ver.
keeren.
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ben dit te hebben geconstateerd. Een groot deel van Israels
yolk heeft zich inderdaad aan den Christus gestooten, is over
Hem been gestruikeld en daar ligt het nu in staat van diep
verval terneer. Maar is dat nu het eind? Allerminst. Let
slechts hierop.

12 We zien thans reeds het feit voor ons, dat vele Joden welis-
waar zich aan den Christus bezondigden en zich van Hem
afkeerden, maar dat in dien weg de zaligheid ook aan heide-
nen kwam. Het ongeloof van vele Wen had de bekeering
van vele heidenen tengevolge.1)
Ofschoon dit laatste, de begenadiging van heidenen, weer
van prikkelende terugwerkende kracht is op de ongehoor-
zame Joden. Het maakt hen jaloersch en wekt hen tot be-
keering.
En wat zou dat heerlijk zijn! Want als nu toch hun over-
treding tegen Christus en hun vervallen toestand reeds zulke
zegenrijke gevolgen hebben gehad voor de wereld (die waren
immers de weg, waarlangs zoo'n groote schat, het Neil in
Christus, ook aan heidenen ten deel vie! 1 ), tot hoeveel
grOOter zegen zouden zij dan niet kunnen zijn, indien zij niet
meer in dien staat terneder lagen, maar den Christus er-
kenden.2)

13 Neemt gij dat maar ter harte, Christenen van heidensche af-
komst! Zeker, ik ben wel allereerst heidenapostel en ik kwijt
mij ijverig van die taak. Al verlies ik daarbij geen moment
mijn eigen yolk uit het oog. Ik wil mijn ambt van apostel der

14 heidenen juist gebruiken tot dat heerlijk doel om m'n eigen
volksgenooten jaloersch te maken en er zoodoende nog een

15 aantal te redden. En wat zou dat heerlijk zijn! Want nu zijn
er wel sommigen ongehoorzaam geweest, waarom God niet
met hen te doen kon hebben. Maar dat heeft reeds tengevolge
gehad, dat er ook uit de wereld werden verzoend met God.3)
Maar als er zich nu 66k nog Roden tot den Heere bekeeren
en weer tot kinderen worden aangenomen, hoe moet ik dat

16 dan noemen! Is dat dan niet opstaan uit 't graf gelijk? En

1) Zie b.v. Hand. 13. Eerst verkondigden Paulus en Barnabas het Evan-
gelic in de synagoge, maar toen de Joden hen verstieten, gingen zij tot de
heidenen.
2) Hoevelen is de Jood Izaac da Costa niet ten zegen geweest!
3) Zie 11 : 11.
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zulke gevallen doen zich voor. Er zijn er, die zich bekeeren.
Er is een overblijfse1. 1 ) Blijkt diaruit dan echter niet tevens,
dat God beslist niet geheel en al met het Israelietische yolk
heeft gebroken? Wanneer oudtijds een deel van het baksel
den Heere opgedragen werd als „eersteling", dan nam dat
deel van het deeg de plaats in van den ganschen oogst. Of om
een ander beeld te gebruiken: de wortel geldt voor den ge-
heelen boom. Welnu, in hen die zich van het Joodsche yolk
bekeeren, mogen wij zulke „eerstelingen" zien, die de plaats
innemen van de gansche Joodsche natie; zoo'n wortel, die
de plaats inneemt van heel den volksboom Israels!

17 Terwijl ik II wil waarschuwen, Christenen uit de heidenen, dat
u zich niet verheft. Want — om dat beeld van wortel, stam
en takken nog even vast te houden — nu zijn er wel een aan-
tal takken afgehouwen. Andere staan er nog. En nu heeft God
u, wilde olijf 2 ), wel een plaats willen geven 3) in hun midden,
zoodat gij nu ook deel moogt hebben aan den wortel, aan de
sappen van den boom, aan de voorrechten van Israels yolks-
boom. Heidenen mogen deelen in de voorrechten, welke eer-
tijds alleen het deel van Israel waren. Maar dat geeft u niet
het recht om u boven die oorspronkelijke takken, welke God

18 verwijderd heeft, te verheffen. Want doet u dat, dan moet ik
u eraan herinneren, dat Israel er eerder was dan u. Eerst was
er de wortel en eerst was er de boom; eerst was er het Jood-
sche yolk en then kwam u. Vergeet dat nimmer. Nooit hebt u
op die afgehouwen takken, de ongehoorzame Joden, van uit

19 de hoogte neer te zien. Zoudt u zeggen: zij zijn dan toch
maar verwijderd met gevolg, dat ik in hun plaats kwam, dan

20 antwoord ik: Zeker, dat is nu wel zoo. Zij waren Ongeloovig
en werden verwijderd, terwijl u door het geloof in hun plaats

1) Zie 11 : 5.
2) Het is duidelijk, dat Paulus hiermee die Christenen aanspreekt, die van
niet-Israelietische afkomst waren.
1 Paulus gebruikt het woord enten. Natuurlijk moet men dit beeld niet
„doorzagen", hetgeen zij doen, die alle onderdeelen van dit beeld willen
„overbrengen" of zij, die aanmerking maken op Paulus, omdat deze een
wilde loot op een tammen boom laat geent worden, inplaats van een tamme
loot op een wilden boom. Dan ziet men de strekking van de beeldspraak
voorbij, n.m.l. Christenen van heidensche afkomst te waarschuwen voor
zelfverheffing boven Joden.
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zijt komen te staan. Verhef u daar echter maar niet op. Trek
21 er maar leering uit en pas op. Want waar God dus de oor-

sprOnkelijke takken niet spaarde, zal Hij 't u zeker niet doen.
22 Maak er juist uit op, dat God wel goedertieren is, maar ook

streng. Streng over hen, die zich aan Christus hebben ge-
ergerd 1), maar goedertieren over u. Tenminste als u bij die
goedertierenheid blijft en hair de eer geeft en geen verbeel-
ding van uzelf hebt. Anders zoudt u eveneens met de bijl wor-

23 den verwijderd. Terwijl bovendien voor hen ook altijd nog
Gods armen open blijven. Zoodra zij ophouden te blijven bij
hun ongeloof, kunnen zij altijd nog weer op hun oude plaats

24 weerkeeren. Want daar is God de Machtige toe. Hij heeft u,
voormalige heiden, losgekapt van uw oorspronkelijken boom,
den wilden olijfboom, en u geent op een boom, waartoe u
oorspronkelijk niet behoorde, n.m.l. op den tammen olijf.
Dus dan zal God toch zeker wel machtig zijn een Jood weer
op z'n oude plaats te zetten, loten uit den oorspronkelijken
star weer terug te enten op hun alouden boom.

25 Hetgeen dan ook geschiedt en nog menigmaal zal geschieden.
Vergeet dat niet, gij broeders van heidensche afkomst. Mocht
u zich eenigszins boven „die Joden" hebben verheven, houdt
er dan mee op en bedenkt het wel terdege, wat God ons heeft
geopenbaard, n.m.i. dat Israels hardnekkige verzet slechts
een gedeeltelijk verzet is. De Schrift zegt niet, dat gedurende
den tijd totdat alle heidenen zullen zijn ingegaan, er geen
enkele Jood tevens ingaan zal. Een gedeeltelijke verharding

26 is 't. Een„overblijfserzal er altoos blijven 2 ) en in die „eerste-
lingen" 3) zal het yolk der Joden vertegenwoordigd zijn. En
zoo zal dan toch op die manier 't gansche Joodsche yolk
beliouden worden, immers in hen, die zich tot God be-
keeren. 4) Gelijk dan ook voorzegd is. De Verlosser zou uit
Zion komen, Christus zou zijn uit het Israelietische yolk. En:

27 Hij zou ten dage, dat Hij hun zonden vergaf (en tot die be-
lofte heeft God zich vrijwillig jegens hen verbonden) groote

28 boosheden van Jacob wegdoen. Daarom moogt u nooit tegen

1) Zie 11 : 11.
2) Zie 11 : 1-10.
3) Zie 11 : 16.
4) Het is niet eens noodig aan 9 : 6 te denken; na 11 : 1-10 en 16 is de
bedoeling met de woorden „gansch Israel" duidelijk; zie ook vs. 29.
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die afkeerige Joden vijandig gezind zijn. God de Heere is het
ook niet. Eenerzijds moet Hij wel op hen toornen als op vijan-
den, omdat zij het Evangelie durf den ongehoorzaam zijn (het-
geen ti ten goede kwam. 1) Maar andererzijds heeft God dit
yolk der Joden eens tot het Zijne gekozen en is Hij hun nog

29 om der wille van die voorouders zeer genegen. Want God
breekt nimmer Zijn woord. Ook niet Zijn eens gegeven he-
!often aan de vaderen van dit Israelietische yolk. Want die
heeft Hij geroepen en hun groote voorrechten geschonken,
heerlijke belof ten ten aanzien van hun nageslacht. En daar zal
God nooit op terugkomen. Hij zal 't hun nimmer aan een

30 godvruchtig Joodsch nageslacht doen ontbreken. Daarom zult
u zich nooit boven hen verhoovaardigen mogen. Treedt hun
veeleer met erbarming tegemoet. Zelf hebt u ook den tijd ge-
had, dat u Gode ongehoorzaam waart. Toen u nog onge-
loovige heidenen waart. Maar God heeft zich over u ontfermd

31 (nog wel in den weg van him ongehoorzaamheid. 1) Welnu,
thans zijn zij evenzOO ongehoorzaam. Hoewel nog steeds de
mogelijkheid open blijft, dat zij, door Gods ontferming over

geprikkeld 2 ), zich bekeeren en zelf ook weer voorwerpen
32 van Gods ontferming worden. Want Gods ontferming is ons

Mier eenige uitkomst. We kunnen geen van alien ergens
elders heen ontsnappen. Zoowel Joden als heidenen liggen in
de gevangenis vanwege hun ongehoorzaamheid en zijn ge-
lijkelijk aangewezen op Gods ontferming. Op Gods ontfer-
ming alleen!

33 0 God, hoe blijkt in dit alles Uw groote wijsheid en
alwetendheid. Wel hebt U Israels yolk geoordeeld en gestraft.
Maar hoe ondoorgrondelijkgingtUdaarbij te werk.Hetbleek:
de weg tot zaligheid van heidenen te zijn! 3 ) Wie kan Uw

34 wegen naspeuren? Want wie heeft ooit de gedachten Uws

1) 11 : 11, 12, 15.
2) 11 : 11.
3) Zie o.a. 11 : 12.
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35 harten gekend? Wie heeft die plannen met U beraamd? Wie
heeft ooit iets anders dan onverplichte guest ontvangen?

36 Want alle heil is alleen uit U, alle heil wordt door U gewerkt
en alle heil wijst heen naar U. Ja, U voorzeker komt alle lof
toe in eeuwigheid. 1)

1) In deze lofverheffing liggen de volgende twee hoofdgedachten: ten eer-
ste, dat God Zich van de verharding Israels heeft bediend om heidenen to
redden, welke redding van heidenen weer Israel tot zegen zal zijn. En ten
tweede, dat en heiden en Jood, al ware hij Izaak of Mozes, alleen uit vrije,
tl.w.z. aan menschen niets verplichte genade Gods behouden worden. Op
deze beide hoofdzaken reflecteert hier de apostel met Gods „wegen" en
Gods „vrijheid". Wat is God toch groot!
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DEEL VI.

HET EVANGELIE VAN LOUTER GENADE EN VAN ALLEEN

MAAR GELOOVEN — DUS ZIJN WIJ 00K VERPLICHT DIEN

CHRISTUS IN ALLES TE DIENEN.

12 : 1 Hiermee heb ik u dan voorgehouden,broeders, het Evan-
gelic van louter genade en van gelooven alleen. U hebt nu
gehoord, hoe groot Gods barmhartigheid is. Dat zij u dan
bewege u nu ook in Zijn dienst te stellen. Legt nu al uw
gaven, krachten en talenten, kortom geheel uw lichaam, op
Zijn altaar neer. Geen levenloos offer dus. Dat zou Hem niet
meer behagen. Maar uzelf nu als een levend offer Gode op-
gedragen, naar een eeredienst, die geen bloedvergieten meer

2 eischt, maar de toewijding des harten vraagt. En nu gebroken
met deze wereld! 1 ) Niet meer bij haar u aangepast. U laat zich
door haar geen gedrag meer voorschrijven, maar er openbare
zich in uw doen en laten een verandering van binnen uit.2)
Door de vernieuwing van uw hart, door de verandering van
uw inzicht, gaat u thans nauwkeurig vragen naar wat God
wil. Naar wat Hij goed acht, wat Hem behaagt en wat voor
Hem volkomen is.

3 Derhalve waarschuw ik u: gaat jegens elkaar niet prat
op uw gaven. God heeft mij waarlijk ook wel met groote gaven
willen verwaardigen. Maar daarom zeg ik juist, dat het nie-
mand past zich boven een ander te verheffen. Dus nu niet
hooger van uzelf gedacht dan betaamt. Weest bedacht op be-
scheidenheid. We zijn wel alien hierin gelijk, dat wij allen de-

1) Deze, waarin de zonde, in tegenstelling met den toekomenden nieuwen
hemel en aarde, waarop voor de onrechtvaardigen geen plaats zal zijn.

p)	 a ostel spreekt van de vernieuwing van het verstand, van het in-2% 
1.1 

e
zicht; zie inl. § 8.
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zelfde Waarheid Gods gelooven, doch niemand heeft een vol-
maakte kennis, en ook: de een heeft meerdere kennis dan de

4 ander. 1 ) Want het is met de gemeente van Christus gesteld als
met ons lichaam. Ons lichaam met zijn vele leden is een, hoe-
wel alle leden niet dezelfdefunctieverrichten en dus op elkan-
der aangewezen zijn; het gene lid kan niet buiten het andere.

5 Zoo zijn alle geloovigen tezamen ook wel een in Christus als
hun Hoofd, maar elk afzonderlijk beschouwd zijn we evenals
leden van een lichaam: deze heeft deze, gene heeft die gave

6 ontvangen. Maar nu hebben wij die verscheidenheid van
gaven, welke God in Zijn genade ons heeft believen te schen-
ken (wat ons reeds alle reden tot zelfverheffing beneemt) in
alle bescheidenheid te gebruiken.
Daar is b.v. de gave der profetie. Welnu, wie die gave ontving,
heeft dus binnen de algemeen erkende perken te blijven en
niets te leeren, dat in strijd zou zijn met hetgeen door ons
alien geloofd wordt.1)

7 Anderen ontvingen gaven voor een of anderen dienst. 2 ) Wel-
nu, dan moeten zij er tevreden mee zijn, dat zij mogen dienen
in dien bepaalden dienst. Dat is al eer genoeg. Zij hebben geen

8 eigen eer te beoogen. Zoo b.v. de leeraar bij het onderwijzen.
Zoo b.v. die vermaant bij het vermanen. Zoo b.v. die uitdeeling
doet aan de armen; hij doe het niet met bijbedoelingen, b.v.
om de man te wezen; om voor weldoener door te gaan. Al wie
eenige leiding heeft te geven, doe dat met ijverige inspanning

1) Weliswaar gaat de apostel straks spreken over verscheidene gaven (en
niet alleen over de profetie) en weliswaar zal hij hier ook wel reeds op die
andere gaven bij voorbaat hebben gedoeld, maar, omdat onder de
verschillende gaven de profetie een eerste plaats innam, zal de apostel in
deze voorafgaande vermaning, in vs. 3, ofschoon deze een zeker algemeen
karakter draagt, door de vooraanstaande plaats van de profetie zijn woor-
denkeus hebben laten beinvloeden, zoodat hetgeen hij hier zegt in vs. 3
wel ook van ruimere strekking is, doch voorkl van toepassing op de toen-
malige profetie. God heeft n.m.l. Zijn jeugdige, nieuwtestamentische ge-
meente, die nog niet het Nieuwe Testament bezat gelijk wij dat thans be-
zitten, in den eersten tijd onderwezen door bijzondere profetische gaven,
d.w.z. gaven om aan de gemeente Zijn Openbaring, Zijn Woord, bekend te
maken. Deze profetische gave is thans de bekwaamheid om die heilige
Schrift te verstaan en te verklaren, te belijden en te verbreiden.
2) Men moet niet meenen, dat Paulus hier een nauwkeurige opsomming
van de verschillende „ambten" gaat geven.
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zijner krachten. En wie de taak op zijn weg vindt anderen
barmhartigheid te betoonen, die doe dat met een blij hart
en gelaat.1)

	

9	 Laat uw lief de oprecht zijn. Het kwade in niemand goed-
praten, maar altijd verafschuwen. En u aansluiten bij hem, die

10 't goede doet, wie hij ook zij. Wat de broederliefde betreft,
bewijst elkaar natuurlijk die lief de, welke onder kinderen
van een gezin vanzelf gevonden wordt. En schat den ander

11 altijd hooger dan uzelf. Weest niet traag, maar weest geest-
driftig, al moeten we nooit vergeten, dat we onszelf niet

12 dienen, maar den Heere. 2 ) En al is er veel, dat het ons niet
altijd gemakkelijk maakt om opgewekt van geest te zijn, het
hoopvol vooruitzicht op de heerlijkheid, die beloofd is, moet
u een voortdurende bron tot opgewektheid en blijdschap
zijn. 3) Weest dan standvastig in de verdrukking. Veronacht-

13 zaamt het gebed niet. 4) Weest den behoeftigen 5 ) heiligen
gedachtig, deelt hun van 't uwe mede in hun nooddruft en
neemt hen, die uit den vreemde tot u komen, gul en gast-
vrij op.

14, 15 Verwenscht hen niet, die u vervolgen. Bidt hun Gods
zegen toe in plaats van Zijn vloek. Zijt niet aldoor vervuld
van dingen, die uzelf raken, maar hebt ook zooveel belang-
stelling voor anderen, dat ge blij zijt met menschen, die blij

16 zijn en bedroefd als ge bedroefden ontmoet. Zijt bedacht op
onderlinge eendracht met uw naasten.°) Weest niet te hoog-
moedig om u ook met de nederigen 7 ) in te laten. Hebt geen

1) Hier kan bedoeld zijn 't verplegen van zieken enz.; dan moeten we 't
dien ongelukkigen niet laten „voelen" en telkens laten „weten", dat ze ons
wel dankbaar mogen zijn.
2) Een andere lezing zegt (door een klein letterverschil), dat wij de tijds-
omstandigheden niet kunnen dwingen; geen ijzer met handen kunnen
breken. In elk geval een behartigenswaardige lezing.
3) Zie Rom. 5 : 1-4, 8 : 23-25.

Omdat 't gebed een pleiten is op de beloften Gods, ook op die der heer-
lijkheid.
5) Paulus zal hier bedoeld hebben verzorging van arme Christenen buiten
de eigen plaats; te Corinthe, vanwaar hij dezen brief schreef, hield hij een
collecte voor de armen in Palestina; zie ook Gal. 2, 2 Cor. 8, Rom. 15.
6) Uit 't verband (vs. 14-21) blijkt, dat „elkander" hier niet beperkt moet
worden tot den Christelijken kring, maar doelt op ruimer kring van samen-
leving.

Bedoeld zijn menschen van geringen stand.
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17 hoogmoedigen eigendunk en treedt niet op als eigen rechter
door kwaad met kwaad te vergeten. Draagt er zorg voor, dat
uw gedrag in de oogen van alle menschen een goeden indruk

18 maakt. Doe wat mogelijk is 1 ) om met iedereen vrede te be-
19 waren. Laat het niet uw schuld zijn als er onvrede komt. En

komt er onvrede dan gebied ik u, gelief den: beneemt God
dan niet de gelegenheid om het u aangedane onrecht te straf-
fen doordat gij zelf u reeds wreekt. Laat dus plaats over voor
Gods toorn. Zoo behoort het, want er staat geschreven: „aan
Mij is de wraak, Ik ben het, die vergelden zal", spreekt de

20 Heere. Maar, om met Salomo te spreken, als uw vijand honger
lijdt, geef hem dan te eten; als hij dorst lijdt, geef hem te
drinken. Want zoodoende zult u hem vurige kolen op 't hoofd
hoopen. Dat zal voor hem de ergste straf zijn. Zoo ontwapent
u hem. U dwingt hem zijn vijandschap op te geven. Hij zal

21 niet kannen voortgaan u kwaad te doen. Want niet het kwade
moet it overwinnen. Maar ii moet het kwade overwinnen door
het goede.

13 : 1 2) Het is Gods wil, dat we onder allerlei overheden staan
en dus heeft iedereen 3), ook de Christenen, zich aan haar te
onderwerpen. Omdat geen gezagsbevoegdheid door iemand an-
ders wordt verleend dan alleen door GOd.Waarom wij dus niet
tegen haar hebben op te staan, doch te bedenken, dat 't God is,
die aan alle overheden, waar of wanneer ook aanwezig, haar

2 rang en plaats gewezen heeft. Wie tegen de overheid verzet
pleegt, is derhalve opgestaan tegen God, die haar met dien rang
bekleedde en stelde op haar plaats. Waarom de opstandigen te-

3 recht door de overheid zullen worden gevonnisd. Want wie
geen kwaad doet, behoeft niet voor hen die regeeren te vreezen.

1) Want het is niet altijd mogelijk, omdat men Gode meer gehoorzamen
moet dan den menschen.
2) Er is geen reden te meenen, dat Paulus 13 : 1-7 inlaschte, omdat de
Christenen te Rome door de overheid werden vervolgd. Al regeerde Nero
reeds tijdens 't schrijven van dezen brief, zijn eerste regeeringsbeleid was
niet slecht. Paulus volgt dezen gedachtengang: 12 : 1, 2 inleiding; 3-13
Christenen onderling; 14-21 Christenen onder de (eventueel vijandige)
menschen; 13 : 1-7 Christenen tegenover de overheid in deze wereld.
Men neme dit stuk niet -Le apart. Zie ook hoe geleidelijk vs. 7 overgaat
in vs. 8.
a) Letterlijk „iedere ziel" = ieder mensch, en vooraan den zin, wegens
den nadruk.
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Maar de boosdoener, laat die bang zijn. Wenscht u dus zonder
angst voor de overheid te leven? Doe wat goed is en de over-

4 heid zal u prijzen. Zij is immers een dienares van wie God
Zich bedient tot uw welzijn, rust, bescherming. Tenzij ge
kwaad doet. Dan hebt ge reden tot angst. God gaf haar niet
voor niets haar zwaard. Ze draagt dat om zoo noodig met
den dood te straffen. Want ook ddirtoe is zij Gods dienares 1)
om het kwaad te wreken; om Gods toornstraf over de boos-

5 doeners uit te voeren. Hetgeen echter de enige reden niet
moet zijn, waarom men zich aan haar onderwerpt, n.m.l. angst
voor straf. Men buige voor haar, omdat men heel goed weet,
dat 't God is, die van den mensch gehoorzaamheid aan de

6 overheid eischt. Om dit duidelijke voorbeeld eens te nemen:
het is om die reden, dat u bijvoorbeeld ook belasting betaalt.
Om de overheden te voorzien van middelen, opdat zij in staat
zouden zijn tot den gesfigen publieken dienst, waartoe God

7 hen zette. ZOO moet ge 't zien. Betaalt 2 ) zoo nu aan alien,
die over u zijn gesteld, al wat u hun verschuldigd zijt. Schat-
ting 3 ) aan den een, belasting 3 ) aan den ander, en zoo ook:
ontzag aan dezen en eere aan dien.

8 De eenige schuld, welke men hebben mag, omdat zij nooit is
of te betalen, is de plicht tot naastenliefde. Want dat vraagt
de Wet van ons: heb uw naaste lief. Dan is eerst recht aan

9 haar eisch voldaan. Want al die geboden der Wet als: gij zult
niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen,
gij zult niet begeeren 4 ) en welke meer, worden in dit gene
woord als in een hoofdsom saamgevat: heb uw naaste lief als

10 uzelf. De liefde berokkent den naaste geen kwaad, doch zoekt
zijn welzijn. Door de liefde dus wordt aan den eisch der Wet
voldaan.

11	 En diirom temeer druk ik dit alles 5 ) u op het hart, om-

1) Dit woord dienares in vs. 4 tweemaal.
2) Let op 't argument met dat betalen. Weer een woordspeling. Dit woord
bezigen wij ook in verschillenden zin b.v. geld betalen, maar ook: dank
betalen, en ook wij hooren in beide gevallen de verplichting.
') Misschien is met „schatting" bedoeld directe en met „belasting" in-
directe belasting.
4) Deze volgorde (n.m.l. 7e, 6e, 8e) gebod) vinden we in de Grieksche ver-
taling (LXX) van Deut. 5, welke de eerste Christenen veel gebruikten.
') N.m.l. de vermaningen vooral vanaf 12 : 1.
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dat u weet, in welk een tijd we leven. Met den dag komt de
wederkomst des Heeren dichterbij. De morgenstond nadert!
De dageraad gloort van dien grooten dag! En daarom: op-
staan! opstaan! Lang genoeg geslapen in de zonden! De heer-
lijkheid, de voile verlossing, is ons nu al weer dichterbij dan

12 toen we pas tot het geloof kwamen. De nacht vorderde al
snel. De nieuwe dag nadert! Het nachtgewaad 1 ) uit! De

13 wapenrusting des lichts 1 ) aangeschoten! Wie durft zich nog,
oneerbaar, in een nachtgewaad vertoonen, waar de dag ge-
naderd is? Geen levenswandel past dus meer van feestgelag
en dronkenschap, van hoererij en losbandigheid, van twist en

14 vechterij. Uw kleed zij: Jezus Christus, de Heer der heerlijk-
heid. Vertoont Zijn beeld in al uw doen, m.a.w. in uw
vleesch. 2) En ãls ge voor uw lichaam zorgt, iets wat natuur-
lijk heel goed is, doe het dan echter niet zoo, dat er maar ver-
keerde neigingen voedsel door ontvangen.3)

14 : 1	 Verstaat 4) u nu, hoe dus ook gehandeld dient te wor-

1) leder verstaat direct de overvloedige beeldspraak van den apostel: het
beeld van den komenden dag (n.m.l. des Heeren), van nachtcostuum en
dagkleed, van kleederen der duisternis (zondige werken) en van wapenen
des lichts (vruchten des Geestes).
2) Zie inl. § 7.
3) Hiermee maakt Paulus den overgang naar 14 : 1-15 : 13, waar blijken
zal, dat eten en drinken niet alleen aanleiding kunnen geven tot onmatig-
heid en uitspattingen, maar ook, gelijk onder de Christenen te Rome, tot
twisterij over wat mocht en niet mocht.
4) In de rij vermaningen van 12 : 1-15 : 13 vormt ook 14 : 1-15 : 13 weer
een betrekkelijk geheel (ofschoon men ook dit stuk weer niet te apart
moet nemen, evenmin als 13 : 1-14, getuige de overgangen, zie 15 : 1 en
15 : 7). Onder de Christenen te Rome bestond het volgende verschil van
inzicht. Blijkbaar werkte bij sommigen hun Joodsch verleden nog hierin
na, al is 't goed mogelijk, dat er ook enkele Christenen van niet-Joodsche
afkomst deze zienswijze zijn gaan deelen, dat zij meenden niet het recht te
hebben tot 't gebruik van bepaalde spijze en drank (vleesch en wijn). Wel-
iswaar vinden we in het Oude Testament geen enkel verbod van die strek-
king (behalve voor de priesters bij hun werk, voor de Nazireers inzake
wijn, terwij1 alleen op grooten verzoendag algeheel vasten aan ieder opge-
legd was), maar het zullen wel Joodsche inzettingen geweest zijn, weliswaar
eigengemaakt, doch door den ouderdom voor 'n Jood eerbiedwaardig. Som-
migen durfden ze wel, anderen niet los te laten. Er ontstond wrijving tus-
schen de sterken en de zwakhen, gelijk Paulus hen noemt,waaruit wel blijkt,
aan wier zijde hij zich principieel schaart;n.m.l. aan de zijde van de sterken.
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den in die onder u bestaande quaestie over verboden spijze
en drank? Hierin moet ook weer lief de beslissen. Die quaestie
mag geen verwijdering teweeg brengen onder u. Inderdaad zijn
wij door Christus vrij. Evenwel durft de zwakke zich daarop
nog niet zoo verlaten, dat hij nu ook rustig van alles mee eet
en drinkt. Dat geeft ii echter het recht niet hem van u af te
stooten. Neen, haalt hem naar u toe. Echter niet met de
bedoeling om dan zijn bedenkingen eens onder 't mes te
nemen en om hem dan met geweld naar u over te halen, zoo-
dat hij voortaan ook, evenals u, van alles eet en drinkt.

2 De zaak staat er immers aldus bij, dat de een wel zooveel
vertrouwen op Christus heeft, dat hij gerust van alles eet. De
ander daarentegen mist den moed daartoe, gebruikt totaal
geen vleesch, louter plantaardig voedsel.

3 Laat de eerste, die wel vleesch durft eten, nu voortaan van
den ander, die meent dat niet te mogen, niet denken bij zich-
zelf : „Wat een kleinzielig mensch is dat".
Evengoed als de tweede, die zich dan van die spijzen meent
te moeten onthouden, ophouden moet zich een oordeel aan
te matigen over den eerste , denkend bij zichzelf: dat leeft er
maar op los, wat 'n goddeloos mensch". Moogt u dan rechter
spelen over iemand, dien God naar Zich had toegehaald? 1)

4 Wat hebt u te zeggen in andermans huis? Over andermans
slaaf? Is hij uw eigendom? Laat wat die ander doet, in uw
oogen nu zonde zijn of niet, vallen zijn of opstaan, — dan
past het doemvonnis over hem nog niet aan U. Wat hebt u
andermans slaaf af te straffen? Bent 11 zijn heer? Zijn meester
zou al gauw zeggen: „afblijven, die is van mij". Zoo komt n
het oordeel ook niet toe over het eigendom van Christus,
dien Heer bij uitnemendheid. Laat hem maar aan Christus
over. Die zal wel voor hem zorgen. Wees maar niet bang, dat

De sterken waren van oordeel, dat wij door Christus zijn vrij gemaakt van
alien knellenden band der Wet (Rom. 7 : 1-6), hoeveel te meer van eigen-
gemaakte spijs- en drankverboden, waarover de quaestie liep. De zwakken
vertrouwden het algenoegzaam werk van Christus blijkbaar niet zoo, dat
zij nu ook met een gerust hart van alles mee-aten. Hadden dus nog geen
wijd-open oog voor het voile heil gewerkt door Christus.
1) Hetzelfde woord als in vs. 1. God had ook de heidenen (want die zullen
wel meerendeels aan de zijde der sterken gestaan hebben), die eertijds
verre waren, naar Zich toe gehaald.
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„al die vrijheid-van-tegenwoordig", „alles kan er maar mee
door", gewis tot struikelen moet voeren. Om Christus' gehoor-
zame knechten te blijven, hebben we uw boeien, uw veilig-
heidssysteem, onthouding van vleesch en drank, niet noodig.
Daar is Christus, onze Heer, Zelf machtig genoeg toe.

5 Wij moeten ook in dezen de quaestie weer aldus stellen: wat
wil in dezen van mij mijn Heer, mijn Meester.
Precies als inzake het geschil over de dagen. 1 ) Daar zijn alien
het ook niet geheel over Bens. Deze meent den eenen dag
beslist van den anderen of te moeten zonderen en voor apart,
voor heilig te moeten houden. Gene neemt het echter nog
veel ernstiger, eigenlijk, want hij houdt Mien dag voor een
dag den Heere gewijd.
Laat ieder in dezen handelen volgens eigen hartelijke over-

6 tuiging en inzicht. Evenals inzake de dagen. Dadrbij meent
een ieder Oa, hetzij deze, hetzij die opvatting te moeten hul-
digen oni 's Heeren wil. Welnu. zoo moeten we ook doen ten
opzichte van de quaestie der spijzen enz. Niet alleen wanneer
we wel gebruik maken van die spijzen; omdat we in ons dank-
gebed aan tafel dan toch den Heere als gebieder daarover
erkennen. Maar ook wanneer we geen gebruik maken van
die dan onzes inziens verboden spijzen, maar van andere,
n.m.l. alleen maar van plantaardig voedsel; want dan erken-

7 nen we in ons tafelgebed daarover toch ook den Heere. We
hebben te bedenken, dat we in al die dingen den Heere
moeten erkennen en dienen. Want niets van ons gansche
leven behoort onszelf toe. Geen dag, van de wieg tot 't graf.

8 Want of we nu leven — dan moeten we in alles gehoorzaam
aan den Heere 2 ) leven, of dat we nu sterven — als onze
Heere en Gebieder dat van ons vraagt, zijn wij Hem ook

Sprekend over het verschil in zake spijs en drank neemt Paulus als voor-
beeld een ender geschil, n.m.l. dat over waardeering van dagen. Mogelijk
is het tweede ook wel met het eerste annex geweest; misschien hebben de
zwakken, of althans sommigen hunner, gemeend ook nog zekere dagen op
Joodsche wijze te moeten eeren. Maar in elk geval is dit dan toch maar
een bij-quaestie geweest; Paulus wijdt er slechts een anderhalven zin aan.
'Vat voor dagen zijn hier bedoeld? De eene verklaarder denkt aan sabbat-
en andere Joodsche vierdagen; de andere aan vastendagen als het meest
passend in dit verband.
2) N.m.l. voor den Heer, voor Jezus Christus, !even; zie vs. 3.
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diarin gehoorzaam. Goed verstaan? We zijn dus van den
Heer. We zijn eigendom van Hem. Levenslang. Van begin

9 tot eind. Diirtoe is Christus immers juist den dood ingegaan
en tot het leven weergekeerd, opdat Hij over ons algeheele
heerschappij zou hebben, of we nu dood zijn of leven.

10 Maar verstaat u nit ook aan welke rechten u zich vergrijpt, ii.
ja, die zich daar een oordeel durfde aanmatigen, het oordeel
van een rechter, over uw broeder? 1)
Evengoed als u, die zoo geringschattend op uw broeder neer-
ziet? 2)
U vergrijpt zich aan de rechten van den Christus. Aan de
rechten van God. Want we zullen alien eens terecht staan

11 voor den rechterstoel van geen menschen, maar van God. De
Schrift zegt: „Zoo waarachtig als 1k leef, voor Mij zal alle
knie zich buigen en alle tong zal God erkennen." Hebt u dat

12 gehoord? De Schrift zegt: alle. Alle tong en alle knie. leder
van ons zal dus voor zichzelf rekenschap moeten of leggen, en
wel: niet voor menschen, maar voor God.

13 Laten we dus niet meer over elkaar oordeelen. Maar
laten we liever dit van oordeel zijn 3), dat we onzen broeder
niets in den weg mogen leggen, waartegen hij zich ook weer
zou kunnen stooten, ja waarover hij misschien zou kunnen

14 vallen. Neen, denk nu niet, dat ik verraad pleeg jegens m'n
overtuiging. U kent mijn standpunt wel. Het is inderdaad
mijn opvating ook (de Heere Jezus 4 ) heeft 't zoo geleerd),
dat op zichzelf geen ding ter wereld onrein is. Pas wanneer
er iemand komt, die zich ergens een bepaalde rekenschap van
geeft 5), voor hem is dan die zaak onrein.

15 Maar toch, al deel ik uw meening, dat wij de vrijheid hebben
Mies te nuttigen — we moeten onze overtuiging aan niemand
opdringen. Neem aan, dat uw broeder zich laat overhalen
door uw voorbeeld om ook van alles te nuttigen, maar hij
raakt door dat eten van u (wat een onnoozele kleinigheid

1) Zie 3b.
2) Zie 3a.
3) Een woordspeling van Paulus. Tweemaal oordeel in verschillenden zin.
flit vers wordt nit vs. 15 verstaan.
4) Zie Matt. 15 : 11.
5) Het b.v. betrekt op den regel, dat deze dingen rein, die echter onrein
moeten worden geacht; Hand. 10 : 9 enz.
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toch eigenlijk om er over te twisten) glad van de wijs. Straks
krijgt hij smartelijk berouw over wat hij gedaan heeft. Is uw
houding dan overeenkomstig de lief de geweest? En dan nota
bene om dat eten, om die spijze, van u. Richt daar nu toch
dien broeder, voor wien Christus stierf, niet mee te gronde,

16 Moet dat nu zoo, dat de menschen gaan smalen: de rijkdom
eens Christens bestaat blijkbaar in twisterij over 't luttele
vraagstuk of men deze of gene spijze wel of niet gebruiken

17 mag? Neen, dat God onze Koning is en dat ons leven staat in
dienst van Hem 1), — dat moet toch zeker niet uitkomen in
't vechten over eten en drinken, maar hierin: dat wij, wien
God Zijn gerechtigheid 2 ) schenkt, nu ook als rechtvaardigen
leven; dat wij, dien God Zijn vrede schenkt, nu ook in vrede
leven; en dat wij deze vrucht des heiligen Geestes vertoonen:

18 geen droefheid onder elkaar maar vreugde. 3) Altijd moet de
vraag zijn: hoe dien ik hier Christus?! En wie dat ook in de
onderhavige kwestie doet — den Christus dienen—, die kan
er van verzekerd zijn, dat God in hem een welgevallen heeft,
en de menschen zullen achteraf ook met lof over zijn houding
spreken, in plaats van met gesmaal.

19 Laten we er dus naar streven met elkaar vrede te houden en
20 elkaar niet of te breken. Want de gemeente in haar totaal en

ieder Christen in 't bijzonder is a.h.w. een huis, waaraan God
bezig is te bouwen. Laten we nu toch niet om spijzen (wat
kleinigheden toch eigenlijk) afbreken, waar God bouwt.
Nogmaals. 4) Het is mijn overtuiging dus ook, dat alle dingen
rein zijn. Alle gave Gods is goed.
Nochtans is 't geheel verkeerd wanneer iemand toch maar eet,
ofschoon hij bezwaar had. Maar het is hem voorgezet, opge-
drongen, voorgelegd als een struikelblok. Hij doet 't. Maar
later heeft hij berouw en verdriet. Dat is dan uw schuld.

21 Dan is 't beter, dat u geen enkel vleesch eet en totaal geen
wijn gebruikt, ja dat u niets nuttigt van dat alles, waardoor u
uw broeder zoudt kunnen hinderen, ja zelfs waardoor u zoudt

1) En niet in dienst van Koningin Zonde, Rom. 6; zie ook vs. 3 enz. en
vs. 18 (Christus dienen).
2) Deze gerechtigheid is Christus. We worden hier vooral herinnerd aan
Rom. 5 : 1 enz.
3) Zie 15 : 13.
4) Ook reeds in vs. 14 e.a.
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kunnen veroorzaken, dat hij struikelde; in elk geval iets, ten
aanzien waarvan hij nu eenmaal zwak is.1)

22 Neen, daar beweer ik niet mee, dat gij uw overtuiging dus
maar overboord moet werpen. Het is uw geloofsovertuiging,
dat wij vrij zijn, vrij door Christus, om deze dingen te nut-
tigen. Goed. Blijf die overtuiging maar gerust voor het aan-
gezicht Gods behouden. Maar u behoeft haar daarom nog niet
overal en telkens, te pas of te onpas, naar voren te brengen.
Ziet u niet, hoe gelukkig u eigenlijk bent? Wat u als sterke
op den zwakke voor hebt? 1 ) U kunt als sterke veel gemakke-
lijker den zwakke tegemoet komen dan de zwakke 11.
Want als u den zwakke tegemoet komt en als u dus nalaat
die spijzen te gebruiken, waar u persoonlijk geen bezwaar
tegen hebt, wat hindert u dat? Dan behoeft 11 zich later er
niet van te beschuldigen iets te hebben gedaan, dat u eigen-
lijk zelf afkeurenswaardig vindt.

23 Maar nu andersom. De tinder heeft het niet zoo gemakkelijk,
als hij aan 11 tegemoet komt. Als hij doet, wat 11 doet. Als hij
de spijzen 66k gebruikt, welke il gebruikt. Want hij doet 't
dan met twijfel bij zichzelf: „mocht ik dat wel doen? Neen, ik
mag dat niet doen". Zijn geloof aan de volle-vrijheid-door-
Christus reikt niet zoover om er gerust op te zijn, dat hij die
spijzen nuttigen mag. Wanneer hij straks gegeten heeft, neen
terwijl hij nog eet is hij al veroordeeld. „Ik heb gegeten, zon-
der te mogen eten. Ik heb gezondigd." Want alles wat hij eet
zonder te gelooven, dat dat mag, dat is hem zonde.
Daarentegen hebt u dit op hem voor, dat .t1 niets verbodens
gedaan hebt in uw oogen. Daarom kunt 11 hem veel gemakke-
lijker tegemoet komen dan hij aan 11.

15 : 1 Het is dus zeer wel geoorloofd de overtuiging te hebben,
dat wij vrij zijn om te doen wat anderen voor verboden
houden. Maar dit ontslaat ons niet van den plicht om anderen,
die van deze vrijheid geen gebruik meenen te mogen maken,
tegemoet te komen. Het is niet geoorloofd zijn wil maar door

2 te zetten en maar zijn zin te willen hebben. Van zulke zelf-
zucht jegens den naaste heeft ieder onzer zich verre te
houden. Want zelfzucht dient nergens toe. Zij breekt maar af.

3 En we moeten elkander bouwen. Ons is wel een tinder voor-

1 ) Voor 't woord „zwak" zie noot 4 op 14 : 1.
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beeld gegeven in Christus. Die was ook niet zelfzuchtig. Die
zocht ook niet Zichzelf. Die zocht ook de zaak van een ander,
n.m.l. de eer van God, Zijn Vader. Hij handelde naar het
schriftwoord: „Uw smaad o God, heb ik gedragen". Zoo leef-
de Christus volkomen naar de Schrift. En zoo heeft ook onze
verhouding jegens anderen met die Schrift overeen te stem-

4 men. Want daartoe heeft God eertijds alles op laten schrijven.
Ons tot voorbeeld. Om ons er door te onderwijzen, hoe wij als
Christenen wandelen zullen. Om ons daarin te doen volhar-
den en ons daartoe te vermanen. 1 ) Om den moed niet te laten
zakken, maar evenals Christus naar de Schrift te blijven

5 handelen jegens elkaar. Maar God zal u niet begeven. Hij, die
deze vermaning tot volharding door de Schriften tot u
spreekt, Hij schenke u, dat ge het voorbeeld van Christus
navolgen moogt en zoodoende onderling eensgezind moogt

6 zijn. Weg met dat getwist over zulke dingen. Dan zal, gelijk
eens door Christus 2), ook door u, wij1 een van hart en mond,
de God en Vader van Jezus Christus worden verheerlijkt.

7 Zoo 3 ) besluit ik dan met 't woord, waarmee ik over deze
kwestie begon: haalt elkaar naar u toe 4) gelijk Christus het
u gedaan heeft. U Allen! zoodat nu en door Joodschen en
door eertijds-heidenschen mond God wordt grootgemaakt.

8 Want ik verklaar uitdrukkelijk, dat Christus Zelf u in dezen
een heerlijk voorbeeld gegeven heeft. Want, o zeker, Hij is
wel een dienstknecht Gods geworden ten behoeve van het
yolk der Roden. Inderdaad, dat is zoo. Door Hem is n.m.l. de

1) Wij zouden het andersom zeggen: vermanen en volharden, nog liever:
vermanen tot volharding.
2) Zie vs. 3.
3) Al is de tegenstelling „zwakken"—„sterken" (zie foot 4 op 14 : 1) dan
niet geheel samengevallen met het onderscheid tusschen Christenen van
Joodschen en Christenen van niet-Joodschen bloede (Paulus zelf was b.v.
een „sterke", ofschoon van Joodschen bloede), toch zullen wel de meeste
Christenen van niet-Joodsche afkomst rustig hebben „gegeten en gedron-
ken", terwijl tot de Christenen van Joodsche geboorte wel de meeste
bezwaren en bezwaarden in dezen zullen hebben behoord. Hetgeen ons
Paulus' overgang verklaart van 14 : 1-15 : 6 naar 15 : 7-13. Wat hij in
de hoofdstukken 9-11 besprak, keert nog eenmaal weer: een Christus voor
Joden en voor heidenen. Terwijl de les daaruit bier is: hoe zullen we dan
elkaar liefhebben, van welke afkomst ook.
4) Zie 14 : 1 en 3.
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waarachtigheid Gods aangetoond. Door Hem is n.m.l. be-
wezen, dat God niet gelogen heeft, toen Hij Zijn beloften aan
de voorvaderen deed. Christus heeft immers door Zijn komst
en door Zijn werk de beloften, aan die vaderen gedaan, be-

9 vestigd. Zeer zeker. Maar 66k, maar 66k heeft Christus'
komst en werk er toe gediend om de heidenen Gods lof te
doen aanheffen voor de barmhartigheid, ook aan hen be-
wezen. Gelijk geschreven is: „daarom zal ik U loven onder de

10 heidenen en Uw naam psalmzingen." Ook zegt de Schrift, en
dat gaat verder: „verheugt u o heidenen met Zijn yolk". Dus

11 Joden en heidenen simen. Gelijk er ook staat, en dat gaat nog
verder: „Prijst den Heere, alle gij heidenen en laten alle vol-
ken, dus de gansche gemeente Gods uit heel de menschheid,

12 Hem prijzen". Tenslotte zegt Jesaja: Komen zal Hij, de wortel-
spruit uit Tsai. Christus zou stammen, weliswaar, uit Davids
vernederde koningshuis. Maar Hij zou opstaan om te heer-
schen over heidenen. Op Hem zou der heidenen hoop ge-
vestigd zijn.

13 Maar nu God die hoop vervuld heeft, zoodat thans niet alleen
Joden, maar ook heidenen door Christus zijn aangenomen,
doe Hij u ook het voorbeeld, dat Christus in dezen u gaf,
van ganscher harte volgen. Want hoeveel te meer, waar Chris-
tus hen beiden aannam, hebben Joden en heidenen thans aan
te nemen: elkcicir. Laat dat nu flit zijn met die droefheid en
met dien onvrede. Doordat de een rustig, in vertrouwen op
de voile vrijheid door Christus, doet, wat de ander echter
acht streng verboden te zijn. 1 ) Laat dat nu toch uit zijn. God
geve u weer goeden moed. God schenke u door Zijn heiligen
Geest blijdschap en vrede onderling, en dat in overvloedige
mate.2)

1) Zie o.a. 14 : 2 en 22.
2) Zie 14 : 17.
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DEEL VII.

DIT SCHRLIVEN HEEFT BEDOELD MIJN WEG NAAR ROME TE

EFFENEN, OM MET UW HULP DE HEIDENPREDIKING VOORT

TE ZETTEN IN HET WESTEN.

15 : 14 Maar vat nu mijn brief niet verkeerd op, beste broeders.
Zult u er b.v. niet uit opmaken, dat ik zoo'n geringe dunk van
u heb? Dat heb ik er niet mee bedoeld. Want gaarne wil ik de
eerste zijn om er van overtuigd te zijn, dat u het van mij niet
behoeft te leeren om allervoortreffelijkste Christenen te zijn.
ZOnder mijn brief zoudt u óók wel van de waarheid des Evan-
gelie's op de hoogte zijn. En wanneer er terecht gewezen wor-

15 den moet, kunt u dat elkiir óók wel. TOch heb ik 't aan-
gedurfd u hier en daar nog al kras te schrijven. Maar waarom
heb ik dat gedaan? Alleen maar om u aan een-en-ander
slechts te herinneren ter wille van mijn werk. Diartoe heb ik
ik u dezen brief geschreven.

Dit is de oorzaak van mijn brief: God heeft aan mij die
16 gunst verleend, dat ik mag werkzaam zijn in den publieken

dienst 1 ) van Christus Jezus tot prediking van het Evangelic
aan de heidenen. Ik ben daarbij a.h.w. een priester, met deze
taak belast: om de heidenen als een Gode welgevallige, door
den heiligen Geest gewijde offerande den Heere op te dragen.

17 En nu mag ik mij er op beroemen, dat dat priesterlijk
werk, hetwelk ik voor het aangezicht Gods verrichtte in de
kracht van Christus Jezus, zeer rijke vrucht heeft gedragen.

18 (Laat ik dat er vooral bij zeggen natuurlijk: door de kracht
van Christus Jezus. Want ik zal me wel wachten aan
iemand anders de eer te geven van al m'n werk dan alleen
aan Hem. Hij heeft het gedaan. Hij heeft heidenen tot ge-

1 ) Hetzelfde woord als in 13 : 6.
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hoorzaamheid des geloofs gebracht, met gebruikmaking van
mij. Maar dan zou ik toch verder ook niet gemakkelijk lets.
kunnen noemen, waartoe Christus mij niet heeft in staat ge-
steld. Zijn heilige Geest heeft mij kracht verleend om machtig

19 te zijn in woorden, maar ook in werken, ja tot krachtige
teekenen en wonderen heeft Hij mij bekwaamd.) Met dat ge-
volg, dat ik over een zeer groot terrein van wijden straal, wel
van Jerusalem tot Illyrie toe 1 ), het Evangelie van Christus

20 overal gebracht heb. Want ik heb daarbij niet gepoogd het
mezelf zoo gemakkelijk mogelijk te maken. Ik stel er altijd
m'n eer in nooit op andermans arbeidsveld te komen. 1k
pleeg niet te bouwen op 't fundament, dat eerst door een
ander gelegd is. Neen, daar ging ik steeds prediken, waar de

21 naam van Christus nog geheel onbekend was. Zoodat op mijn
werk met recht dat woord der Schrift van toepassing is: „Zij
zullen Hem zien, dien nog niets van Hem was geboodschapt
en die nog niets over Hem hadden gehoord, die zullen Hem

22 kennen." Maar u begrijpt: dat heeft tijd gekost. Want telkens
trof ik dan weer een gebied aan, waar nog geen Evangelie
was gebracht. En dat stelde telkens en telkens maar weer
mijn gaan naar Rome uit.

23 Maar thins is het dan toch zoo ver, dat ik zeggen kan:
,.ik ben klaar. Nu is er geen gewest hier meer, waar het
Evangelie nog totaal niet binnendrong". Zoodat ik nu gevolg
kan geven aan mijn reeds jarenlang vurig gekoesterden

24 wensch om als ik naar Spanje zou gaan, u op te zoeken te
Rome. Want als ik dan op de doorreis naar Spanje ten uwent
kom, wil ik toch eens dat alles daar bij u in oogenschouw
nemen. 2) En dan hoop ik vervolgens van Rome als mijn
nieuwe uitgangsbasis uit en door u gerugsteund en voortge-
holpen, in Spanje het Evangelie te gaan prediken. 3) Natuur-

1) Westkust van het Balkanschiereiland. Paulus wil zeggen, dat in het
Oostelijk deel van het Romeinsche rijk het Evangelie nu gebracht is op alle
plaatsen van beteekenis (van waaruit elke gestichte kerk dan weer verder
prediken kon in den omtrek).
2) Paulus wil zien dat heerlijk werk Gods te Rome, waarvan hij reeds 1 : 8
heeft gesproken.
3) Hier ligt de sleutel ter verklaring van den brief. Paulus zou in Spanje
niet graag vijanden in den rug willen hebben, n.m.l. Christenen te Rome,
die zich door Joden tot vijandschap tegen hem zouden laten opstoken. Zie
in!. § 2.
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tuurlijk na me eerst aan een verblijf ten uwent te goed ge-
daan te hebben, eenigszins. Eenigszins, zeg ik, want daar zal
ik wel nooit genoeg van krijgen, in uw kringen te verkeeren.

25	 Aileen moet ik nu eerst nog op reis naar Jerusalem ten
26 dienste van de heiligen aldaar. Want de Christenen van Mace-

donia 1 ) en Achaje 2 ) hebben gaarne besloten een gemeen-
schappelijke gave bijeen te brengen voor de armen onder de

27 heiligen te Jerusalem. Ze hebben daartoe gaarne besloten, al
zijn ze het hun eigenlijk ook wel verplicht. Want de Christe-
nen in het Joodsche land hebben hun, die eertijds heidenen
waren, medegedeeld van hun Geestelijke goederen. Dus nu
zijn die Christenen uit de heidenen toch eigenlijk ook ver-
plicht, omgekeerd, him te dienen door voorziening in hun
lichimelijke nooddruft.

28 Nu hoop ik eerst dat plan met die collecte ten uitvoer
te brengen en den Joodschen Christenen eerst met de stukken
te bewijzen, dat mijn prediking aan de heidenen geen af-
keuring verdient en niet tevergeefsch geweest is. Door hun
n.m.l. in die collecte de vriichten van die evangelieprediking
en van het geloof der heidenen voor te leggen. Die collecte
zal het zegel zijn op m'n werk.
En als ik dat volbracht heb, vertrek ik naar Spanje en doe u
op de doorreis aan.

29 Doch hoe men mij te Jerusalem zal ontvangen en of men zich
nog door mijn collecte ervan zal willen laten overtuigen, dat
Christus een volle zegen is, niet alleen voor Joden, maar ook
voor heidenen, — ik houd mij ervan verzekerd, dat .ti te
Rome dit nu toch wel zult erkennen en mijn werk niet zult
tegenstaan.

30 Hoewel ik ernstig tegen de reis naar Jerusalem opzie.
Hoe zullen ze me ontvangen? Broeders, vergeet mij niet in
uw gebed. Wij zijn toch aan een en denzelfden Heere Jezus
Christus verbonden. Een Geest van God is 't toch, die ons
liefheeft en door liefde aan elkaar verbindt! Dat spore u toch
aan om met mij mee te worstelen in de gebeden en God voor

31 mij te smeeken, dat Hij mij toch bescherme tegen die onge-
hoorzame Joden daar en dat Hij geve, dat die collecte, waar-
mee ik de arme heiligen te Jerusalem wil dienen, goed worde

1
2

) Waarin Thessalonica lag.
) Waarin Corinthe lag.'
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opgenomen en men er zich door late overtuigen en van z'n
32 vooroordeel en van z'n afkeer late afbrengen. Wanneer God

dat wilde geven, wat zou ik dan blijmoedig de reis naar Rome
kunnen aanvaarden om dan eens heerlijk bij u uit te rusten
en ons met elkaar te verkwikken aan lief de en aan vrede.

33 Want laat er bij il maar eenheid zijn, te Rome, in plaats van
vijandschap en twist zooals te Jerusalem)) God, die machtig
is u dien vrede te schenken, zal u voorzeker ook dien vrede
geven. en.I,

16 : 1 Doch ook het volgende voeg ik hieraan toe in de hoop,
dat het alles zal medewerken om mijn brief een goede ont-
vangst bij u te verschaffen, in het belang van mijn toekom-
stigen arbeid vanuit Rome in Spanje.2)

1k beveel u onze zuster Phoebe 3 ) aan. Zij is het waard.
Zij is een trouwe dienares 4 ) van de gemeente te Kenchreae.

2 Ontvangt haar dus ook als de uwe in den Deere, op een wijze
den heiligen waardig. En helpt haar in welke aangelegenheid
zij uw hulp ook van noode mocht hebben. Want zij is op haar
beurt ook een helpster voor velen, ook voor mij, geweest.

	

3, 4	 Groet Prisca en Aquila. 5 ) Dat zijn ziilke medewerkers

1) Paulus herinnert nog even aan de „quaestie" te Rome tusschen „zwak-
ken en sterken", waarvan de achtergrond toch ook min of meer een zekere
tegenstelling tusschen Christenen uit de Joden en Christenen uit de heide-
nen was. Zie 14 : 1-15 : 13.
2) Paulus wil zijn weg naar Rome en zoo naar Rome's achterland (Spanje)
in het belang van de evangelieprediking aan de heidenen effenen (15 : 14
—33). Daartoe worden ook al ide volgende personen in 16 : 1-16 ge-
noemd, bij wie men eventueel nadere inlichtingen omtrent Paulus en zijn
leer en werk zou kunnen inwinnen. Het valt op, dat velen der hier genoem-
den Joden zijn.

ft3
4)

Algemeen wordt vermoed, dat Phoebe den brief hee overgebracht.
) De opvatting wordt voorgestaan, dat Phoebe bepaald het ambt van

diacones zou hebben bekleed; zie ook 1 Tim. 3 : 11. Uit de hulp, welke zij
aan velen kon bewijzen en uit haar reis naar Rome leidt men af, dat ze
wellicht een vermogende zakenvrouw was, woonachtig te Kenchreae, een
havenstad van het in die dagen vrij groote Corinthe, ongeveer ons Rotter-
dam. Dat zakenlieden van de eene stad naar de andere reisden b.v. van
Efeze naar Corinthe en naar Rome, was in die dagen niet zeldzaam. Zie
Aquila en Priscilla in vs. 3.
5) Het bekende echtpaar nit Hand. 18 e.a. plaatsen. Priscilla is verklein-
woord. Dikwijls wordt Prisca voor haar man genoemd, wellicht omdat zij
nog flinker was in den dienst des Heeren dan hij.
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van me geweest, in Christus Jezus, dat ze hun leven voor me
hebben overgehad. 7) Grooten dank ben ik hun verschuldigd,
en niet alleen ik, maar ook al de gemeenten uit de heidenen,
die aan dit echtpaar te danken hebben, dat ik ben gespaard

5 en hun nog het Evangelie heb kunnen brengen. En groet ook
heel de gemeente, die ten hunnent pleegt te vergaderen. 2)

Groet mijn geliefden Epaenetus, den eersten van een groote
6 reeks, die in Azie 3 ) den Christus gehoorzaam werd. Groet

Maria, want zij is een, die veel moeitevollen arbeid voor u
7 verricht heeft. 4) Groet Andronicus en Junias, mijn bloedver-

wanten. Ze hebben met mij in krijgsgevangenschap voor
onzen Koning Christus verkeerd. Houdt hen in eere, want
ze staan ook bij de apostelen in hoog aanzien. 5) Ze waren al

8 eerder Christen dan ik. s ) Groet Ampliatus, mijn Belief de in
9 den Heere. Groet Urbanus, mijn medewerker in Christus en

10 mijn gelief den Stachys. Groet Apelles. Hij is gebleken een
proefhoudende Christen te zijn. Groet hen, die van meneer
Aristobulus zijn 7 ); groet Herodion 7), m'n bloedverwant.

11 Groet hen, die van meneer Narcissus 8 ) zijn, die van hen ten-

1) Letterlijk „voor mijn ziel hun eigen hals legden onder" (n.m.l. den bijl
of het zwaard). Ook kan het beteekenen: Ze stelden hun leven tot hypo-
theek, tot borgtocht, voor mij. Aquila en Priscilla hebben Paulus in elk
geval van den dood gered. Uit handen van fanatieke Joden misschien? Te
Efeze b.v.?
2) Blijkbaar heeft men ten huize van Aquila en Prisca vergaderd, een van
de zoogenaamde huisgemeenten, waarin de Christenen te Rome vergader-
den, gelijk Paulus er zoo een ook in vs. 14 en zoo een ook in vs. 15 zal
1edoelen. Misschien noemt Paulus de leden van de huisgemeente, welke
ten huize van Aquila en Prisca „kerkte", hier wel in vs. 5-13 op; hij
blijkt met hen nogal bekend, beter dan met die van vs. 14 en vs. 15.
3) De Westkust van wat wij tegenwoordig Klein-Azie noemen.
4) Zulke dingen moeten Paulus allemaal zijn overgebracht, waaruit weer
blijkt, dat hij tamelijk van de toestanden in Rome op de hoogte was.
8) Anderen verklaren: want ze zijn uitgezonden predikers van aanzien.

`6 ) ,Dus waarschijnlijk voor den dood van Stephanus en dus waren zij waar-
schijnlijk van Jerusalem afkomstig.
7) Hier zullen bedoeld zijn slaven of gewezen slaven (vrijgelatenen) van
zekeren heer Aristobulus, misschien een Joodsche prins uit 't Herodiaan-
6che huis. Vrijgelatenen plachten namen te dragen, die herinnerden aan
hun vroegeren heer. Herodion kan zulk een geweest zijn (= vrijgelatene
uit het huis Herodes?).

'8) Hier zullen weer bedoeld zijn slaven of gewezen slaven (vrijgelatenen)
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12 minste den Heere Christus vreezen. Groet Tryphaena en.
Tryphosa, die moeitevollen arbeid in den Heere hebben ver-
richt. Groet de geliefde Persis t zij is een, die veel moeite-

13 vollen arbeid in den Heere heeft verricht. Groet Rufus 1),
den uitverkorene in den Heere, en zijn moeder, die ook voor
mij een moeder is geweest.

14 Groet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas
en de broeders, die met hen in een vergadering samen-
komen.2)

15	 Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en
Olympas en al de heiligen, die met hen saimvergaderen.2)

16 Al houdt u dan op verschillende plaatsen uw samenkom.
sten, vergeet uw onderlinge eenheid niet en groet elkaar als
Christenen. 3) Ja al de gemeenten van Christus 4 ) groeten u.
Daarmee betuigend ons aller eenheid in den Heere Jezus
Christus.

17 Maar ik waarschuw u, broeders, voor die scheurmakers.
Kijkt toch uit voor die tweedrachtzaaiers. U is een goede leer
geleerd. Maar nu willen zij, tegen die goede leer in, struikel-
blokken 5 ) voor uw voeten leggen, om u daarover te laten

van zekeren heer Narcissus, misschien een zeer vermogend man, vriend van
keizer Claudius, door Nero bij diens ambtsaanvaarding, eenige jaren voor
Paulus den brief aan de Romeinen schreef, van zijn leven en van zijn bezit,
ook dus van zijn talrijk slavenbezit, beroofd. Dan hebben de hier bedoelden
tot „het huis des keizers" behoord, doch zijn ze hier nog genoemd naar
hun vroegeren heer.
1) Men houdt het ervoor, dat deze Rufus dezelfde is als die van Marc. 15
vs. 21, zoon van Simon van Cyrene. Misschien hier in 't bijzonder uitver-
koren genoemd omdat zijn verdere familie niet den Heere Jezus liefhad,
behalve zijn moeder, die blijkbaar te Jerusalem reeds een weldoenster voor
Paulus is geweest.
2) Waarschijnlijk een aparte huisgemeente, zie vs. 5 noot 2 .
3) Het was de gewoonte toenmaals, dat mannen elkander bij de begroeting
kusten. Daar was dus 't verschil tusschen een kus en een Christenkus gelijk
aan 't verschil bij ons tusschen een hand en de hand der gemeenschap in
den Heere Christus. Erkent elkaar als Christenen.
4) Daar waren dus ook heel wat Christenen van heidensche afkomst bij.
5) N.m.l. het struikelblok van Judaisten en alle eigenwillige dusgenaamde
vroomheid, die eischt, dat eerst aan die of die conditie zal zijn voldaan (de
Judaisten ontleenden die condities aan den oudtestamentischen schaduwen-
dienst, maar het is tenslotte onverschillig waar men ze vandaan fantaseert)
en dan mag ik pas gelooven in Jezus Christus en mij aan Hem in het volst
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18 vallen. 1k zeg u, dat ge hun toch uit den weg gaat. 1 ) Want
zulke menschen dienen onzen Heere Christus niet, maar hun
buik. Ze maken Christus niet groot, Hem met Zijn voile ge-
rechtigheid. Maar de mensch met z'n vrome praestaties krijgt
de eer en maar al te vaak legt die mooi- en vroompraterij den
bedriegers geen windeieren. De menschen denken immers
geen kwaad. Zijn te goedvertrouwend van hart om achter
zooveel ernst onwaarachtigheid te zoeken.

19 Het zou verschrikkelijk zijn als die leugen ook 11 besmette.
Daarvoor heeft iedereen te goede geruchten vernomen over
uw gehoorzaamheid des geloofs.
Ik ben dus best over u te spreken, maar dat moet zoo blijven.
Ik wensch u wijs te hebben, zoodat ge 't goede zoekt en doet,
inplaats van besmet te worden met 't kwaad van deze be-

20 driegers. Ofschoon, God is machtig onder u den vrede te be-
waren. 2) Hij kan dezen aanvai van Satan door middel van
de dwaalleeraars in een oogwenk stuiten en geven, dat gij hun
een besliste nederlaag bezorgt. Onze Heere Jezus zij u ge-
nadig.

21	 Ontvangt de groeten van mijn medewerker Timotheus,
22 van Lucius, Jason en Sosipatros, mijn bloedverwanten. Ont-

vangt de groeten van mij, Tertius, aan wien Paulus dezen
brief gedicteerd heeft. Ik heb om 's Heeren wil dezen brief

23 uit zijn mond opgeschreven. Ontvangt de groeten van Gajus,
die mij gastvrijheid verleent, gelijk trouwens aan heel de ge-
meente. 3) Ontvangt de groeten van Erastus, den beheerder
van de stadsfinancien, en van broeder Quartus.

24 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u alien..
Amen.

vertrouwen overgeven. Dit schandelijke struikelblok breekt den armen
hongerigen en dorstigen zielen den nek. Houdt hen van de volkomen ge-
rechtigheid Gods in Christus vandaan, zoo God het niet verhoedt. Inl.
§ 3 en 4.
1) Dat mocht men den „zwakken" niet doen (14 : 1), maar met de leugen
van een eigenwillig Evangelie moeten wij gemeenschap weigeren.
2) Zie 15 : 13 en 33. Er lag wel eenige „brandstof" onder de Christenen te
Rome, b.v. 't geschil tusschen „sterken" en „zwakken" zie 14 : 1-15 : 13,
met min of meer als ondergrond het onderscheid tusschen Christenen uit
de Joden en die uit de heidenen.
3) Hetzij aan de gemeente van Corinthe, wanneer deze in zijn huffs een
samenkomst hield, hetzij aan de leden der gemeente Gods van alom.
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25 Welke gevaren echter ook dreigen 1 ), God is machtig u
voor wankelen te bewaren en u te doen blijven bij het Evan-
gelic, zooals u dat gepredikt is en zooals het overeenstemt
met wat ik predik: het Evangelic van louter genade; het Evan-
gelic, dat enkel Jezus Christus brengt als volkomen Zalig-
maker en dat zoowelvoor heiden als voor Jood. Gelijk God dat
Zelf geopenbaard heeft. Want weliswaar is daar eeuwenlang
niet over gesproken. Het stond wel in de Schrift, dat ook
heidenen door God begenadigd zouden worden 2 ), maar men

26 zag het nog niet helder en klaar. Doch nu is die sluier wegge-
nomen van de geschriften der profeten. Want God heeft Zelf
beslist gewild — God, die ook over die vroegere eeuwen re-
geerde 3 ) — dat nil het Evangelic ook aan heidenen zou wor-
den bekendgemaakt, opdat ook zij Christus zouden gehoor-
zamen en gelooven. God Zelf heeft opdracht gegeven, dat het
Evangelic tot Alle volken uit zou gaan.

27 Voor de zaak van dat Evangelic heb ik u geschreven. Voor
het Evangelic van dien God, die toch door Jezus Christus,
in Wien immers alles in vervulling ging wat Hij bepaald had,
wel heeft bewezen, dat Hij alleen de wijze God is 4), heb ik
alles over.
Dien alleenwijzen God zij de lof in alle eeuwigheid. Amen.

1) Paulus zal terugdenken aan 't geschil tusschen „sterken en zwakken",
aan den ondergrond daarvan (min of meer) n.m.l. de onderscheiding
tusschen Christenen uit de Joden en die uit de heidenen, en tenslotte, en
niet 't minst, aan de dwaalleeraars van vs. 17.
2) Denk aan de tallooze aanhalingen uit het Oude Testament in 't vooraf-
gaande door Paulus, vooral hoofdstuk 9, 10 en 11.
3) Zie Ps. 147 : 19 en 20.
4) Zie 11 : 33 enz.
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