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Brief aan de Romeinen
Tijdens dit korte verblijf in Corinthe, ergens rond 56-58 na Christus, schrijft Paulus een brief aan de heiligen in
Rome. Hierin zegt hij hoe graag hij hen wil bezoeken, maar dat hij op dit moment niet in staat is om dat ook
daadwerkelijk te doen. Hij zegt dat hij eerst naar Jeruzalem moet gaan om daar giften af te leveren die zijn
geschonken door de broeders in Macedonië en Achaje. Paulus voorziet dat hij uiteindelijk de gelegenheid zal
krijgen om Rome te bezoeken wanneer hij naar Spanje zal gaan. Hij voelt misschien ook behoefte om zijn
geloofwaardigheid aan te tonen voordat hij deze reis gaat maken. Daarom legt hij eerst zorgvuldig het
evangelie uit en hoe dit afsteekt tegen de Wetten van Mozes. Vervolgens sluit hij af met gevarieerd,
praktijkgericht onderwijs dat noodzakelijkerwijs voortkomt uit dat evangelie.
Het thema van deze brief van Paulus is dat zij die door hun geloof rechtschapen zijn de mensen zullen zijn die
werkelijk leven. Paulus begint met een beschouwing van het oordeel en de gerechtigheid van God. Onder
Gods oordeel is zelfs de man die zichzelf “rechtschapen” vindt een zondaar zonder excuses. Onder Gods
gerechtigheid is zelfs de “zondige” man gerechtvaardigd en door Gods genade met Hem verzoend. Paulus laat
vervolgens zien hoe we dankzij Jezus vrij zijn van het oordeel, de zonde, de wet en zelfs de dood. Daarna
bespreekt Paulus het unieke probleem waar de Joden mee te maken hebben die al moeite hebben te geloven
dat de God van de Joden ook niet-Joden deel zou laten uitmaken van de beloften aan Abraham. Nadat hij een
diepe theologische fundering legt, sluit Paulus de brief af met praktische aanwijzingen voor de verandering van
onze levens voor Christelijke dienstbaarheid en voor ons gedrag in relatie tot onze naasten, onze burgerlijke
overheid en onze broeders en zusters die geestelijk zwakker zijn. De kern van de brief is de superioriteit van
een gehoorzaam geloof; pogingen om de eigen redding te bewerkstelligen door middel van het strikt naleven
van de wet zijn zinloos. Gods genade wordt niet gezien als een vervanging van de wet, maar als een hogere
motivatie om gehoorzaam te zijn aan Gods wetten.
Rom. 1:1-7

GROET. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het

Evangelie van God (hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften),
van Zijn Zoon (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; Die krachtelijk bewezen is
te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk
Jezus Christus, onzen Heere (door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap,
tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam; onder welken gij ook zijt,
geroepenen van Jezus Christus!).
Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen,
genade zij u, en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
Rom. 1:8-15

VERLANGEN OM BIJ ROMEINEN TE ZIJN. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u

allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn Getuige, Welken ik
diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenke; allen tijd
in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd,
door den wil van God, om tot ulieden te komen.
Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij
versterkt zoudt worden; dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof,
zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal
voorgenomen heb tot u te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u
enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen.
Beiden Grieken en Barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in
mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.
Rom. 1:16,17

THEMA VAN HET EVANGELIE. Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is

een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. Want de
rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is:
“Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”

Oordeel van God
Rom. 1:18-23

NIET-JODEN WEZEN GOD AF. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle

goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten
onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het
hun geopenbaard. Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de
schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te
verontschuldigen zouden zijn.
Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld
geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; zich
uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken
Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en
van viervoetige en kruipende gedierten.
Rom. 1:24,25

AFGODERIJ LEIDDE TOT IMMORALITEIT. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de

begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; als
die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend
hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.
Rom. 1:26,27

HET NATUURLIJKE VERVANGEN DOOR HET ONNATUURLIJKE.

Rom. 1:28-32

REINHEID VERVANGEN DOOR ZONDIGHEID. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in

Daarom heeft God hen
overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik
veranderd in het gebruik tegen nature; en insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk
gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen
schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in
zichzelven ontvangende.
erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen,
die niet betamen; vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid,
kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; oorblazers,
achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen,
den ouderen ongehoorzaam; onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde,
onverzoenlijken, onbarmhartigen; dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat
degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook
mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

Rom. 2:1-5

ALLE MENSEN ZIJN ZONDAARS. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die

anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die
anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is,
over degenen, die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degenen, die zulke
dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij den
rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de
goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?
Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den
dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.
Rom. 2:6-11

GODS OORDEEL ONPARTIJDIG. Welke “een iegelijk vergelden zal naar zijn werken”; dengenen

wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het
eeuwige leven; maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch
der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden; verdrukking
en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van
den Griek; maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood,
en ook den Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God.
Rom. 2:12-16

MENSEN ZONDER DE WET. Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook

zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet
geoordeeld worden (want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders
der wet zullen gerechtvaardigd worden; want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van
nature de dingen doen, die der wet zijn, dezen, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet;
als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de
gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende). In den dag wanneer
God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie.

Rom. 2:17-24

WET KAN NIET RECHTVAARDIGEN. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en roemt

op God, en gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen, die daarvan verschillen, zijnde onderwezen
uit de wet; en gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in
duisternis zijn; een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der onwetenden, hebbende de
gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Die dan een anderen leert, leert gij uzelven niet?
Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt, dat men geen overspel doen zal, doet gij
overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Die op de wet roemt,
onteert gij God door de overtreding der wet? Want “de Naam van God wordt om uwentwil
gelasterd onder de heidenen”, gelijk geschreven is.
Rom. 2:25-29

BESNIJDENIS KAN NIET RECHTVAARDIGEN. Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet;

maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. Indien dan
de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend
worden? En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die
door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt?
Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het
openbaar in het vlees is; maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des
harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit
God.
Rom. 3:1-4

TROTS OP AFKOMST. Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der

besnijdenis? Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn
toebetrouwd.
Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God
te niet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als
geschreven is:
“Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden,
en overwint, wanneer Gij oordeelt.”
Rom. 3:5-8

GODS OORDEEL IS RECHTVAARDIG. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid

bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek
naar den mens.) Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? “Want indien de
waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot Zijn heerlijkheid, wat word ik ook
nog als een zondaar geoordeeld?” En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk
sommigen zeggen, dat wij zeggen): “Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome?”
Welker verdoemenis rechtvaardig is.
Rom. 3:9-18

ALLE MENSEN ONDER OORDEEL. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben

te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn; gelijk
geschreven is:
“Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;
er is niemand, die verstandig is,
er is niemand, die God zoekt.
Allen zijn zij afgeweken,
te zamen zijn zij onnut geworden;
er is niemand, die goed doet,
er is ook niet tot één toe.
Hun keel is een geopend graf;
met hun tongen plegen zij bedrog;
slangenvenijn is onder hun lippen.
Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;
hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
vernieling en ellendigheid is in hun wegen;
en den weg des vredes hebben zij niet gekend.
Er is geen vreze Gods voor hun ogen.”

Rom. 3:19,20

WET IS EEN ONDERWIJSMIDDEL. Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot

degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God
verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor
Hem; want door de wet is de kennis der zonde.
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