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BESCHOUWING 
OVER DEN 

BRIEF VAN PAULUS AAN DE ROMEINEN. (*) 

I N L E I D I N G . 

I n geen der paulinische br ieven, noch in die der andere 

apostelen, wordt ons op zulk eene duidelijke wijze de 

grondslag, waarop onze betrekkingen tot God rus ten , 

medegedeeld, dan in den brief aan de Eomeinen. Begin

nende met de zonde des menschen, en zich daardoor 

(*) Deze opmerkingen over den brief aan de Romeinen hebben 
haren oorsprong te danken aan een gemeenschappelijk onderzoek 
van dezen brief door eenige geloovigen. Allen, die aan deze bijeen
komsten deel namen, gevoelden zich door den heerlijken en gewigti-
gen inhoud van dezen brief rijkelijk gezegend, en dit gaf aanleiding 
tot het besluit om de daar uitgesprokene gedachten, in een zooveel 
mogelijk aaneengeschakeld geheel te zamen gebragt door den druk in 
wijderen kring te verbreiden. "Het resultaat van dezen arbeid, waarbij 
wij van hetgeen anderen over dit zelfde onderwerp geschreven hadden 
gebruik maakten, vindt de lezer in de hier volgende beschouwing. 
Hoewel wij ons zelven bewust zijn, dat wij op verre na den in dezen 
biief ons medegedeelden onschatbaren rijkdom van den Christus en 
vooral van zijn gezegend werk niet hebben uitgeput, zoo hopen wij 
toch dat voor den èenvoudigen lezer door deze beschouwing meerder 
licht over dezen brief zal opgaan. Voorzeker zal hij dan ook — door
drongen van het groote gewigt en de volheid der waarheid — met 
meerderen ijver en sterkere begeerte deze volheid met een geloovig 
hart onderzoeken en overdenken. De lezer zal ook spoedig bemerken 
dat het hoog noodzakelijk is onder het lezen dezer beschouwing den 
brief zelven steeds voor zich te hebben.—'Nog merken wij hierbij op, 
dat wij bij verscheidene plaatsen eene meer naauwkeurige vertaling 
van den grondtekst gebruikt hebben. 

IV. 1 
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bepaaldelijk tot het geweten rigtende, ontwikkelt de apos
tel de persoonlijke regtvaardiging en toont aan, hoe de 
geloövige volkomen van de zonde is vrijgemaakt en waarin 
het karakter dezer vrijheid bestaat. 

Om dezen brief echter in zijnen zamenhang beter te 
verstaan is het noodig, dat men zich eene juiste voorstel
ling maakt van den toestand der gemeente te Rome. Reeds 
uit de toenmalige omstandigheden kunnen wij het een en 
ander daaromtrent opmaken. Het is zeer waarschijnlijk 
dat zij haren oorsprong verschuldigd was aan de joodsche 
synagoge, die te dier tijde in bijna elke stad en ook te 
Rome bestond; (Hand 28 : 17) en in welke, zooals dit 
overal elders geschiedde, het eerst het evangelie was ver
kondigd. Van daar uit werd ook den heidenen de blijde 
boodschap gebragt en door velen aangenomen, (Rom. 16) 
zoodat de gemeente uit Joden en heidenen was zamen-
gesteld. Uit den brief zelven nu blijkt het dat er tus-
schen de christenen uit de Joden en die uit de heidenen 
geschillen waren ontstaan. De eersten zich beroemende 
op hunne vleeschelijke voorregten, trachtten joodsche ele
menten in te voeren, en de laatsten, deze voorregten 
geheel en al gering achtende, waren in gevaar eene 
vleeschelijke vrijheid op te rigten. Zulke toestanden nu 
gaven niet alleen tot allerlei liefdelooze twisten aanleiding, 
maar, wat nog erger was, konden zeer ligt den grond
slag der waarheid bij hen doen wankelen. De apostel 
nu, dit gevaar kennende, schrijft de gemeente te Rome 
dezen brief, die alzoo dienen moest om hunne geschillen 
te doen ophouden. En dit kon voorzeker niet beter 
geschieden, dan door eene geheele ontwikkeling van de 
leer dei' zaligheid — door eene voorstelling van den ver
loren mensch geregtvaardigd uit het geloof, vrijgemaakt 
van de zonde, de wet en alle hem vijandige magten, en 
die alzoo allen roem des menschen, hetzij Jood of heiden, 
volkomen vernietigde en de heerlijkheid Gods in een 
helder daglicht plaatste. 

Na eene korte inleiding, (Hoofdst. 1 : 1 —16) welke 
ons de blijde boodschap der genade voorstelt, vangt de 
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apostel terstond aan de gelijke strafschuldigheid van Joden 
en heidenen te bewijzen. Allen 'zijn onder de zonde 
besloten, en de mensch zoowel onder de wet als zonder 
wet verloren (Hoofdst. 1 : 16; 3 : 20). Aan het einde 
dezer beschrijving van den verlorenen toestand des men-
schen stelt hij het eenige en algenoegzame geneesmiddel, 
het bloed van Christus, voor, en maakt alleen in de 
toepassing van dit middel dit onderscheid: dat de verdraag
zaamheid Gods, ziende op de kracht van Jezus dood, de 
zonden der geloovigen, die vóór het verzoeningswerk 
leefden, gedragen had, terwijl nu in dat werk de vol
maakte geregtigheid Gods is geopenbaard. (Hoofdst. 
3 : 20—31). De mensch — onverschillig of hij Jood of 
heiden was — kon derhalve alleen door het werk van 
Christus geregtvaardigd worden, en deze waarheid ver
nietigde alle aanmatigingen der Joden. De Joden beroem
den zich echter niet alleen op de wet, maar lieten zich 
ook veel voorstaan op hunne geboorte uit Abraham. 
Daarom bewijst Paulus, dat Abraham zoowel als David 
getuigenis aflegde — de mensch wordt g e r e g t v a a r 
digd ui t he t geloof en v ind t zijn ge luk in ve rge 
v ing . Dit beroep op Abraham onthult een nieuw en 
hoogst belangrijk beginsel, namelijk, de inleiding van den 
mensch in eenen geheel nieuwen toestand voor God door 
de opstanding — een toestand, waar de zonde niet langer 
heerscht, waar de mensch geregtvaardigd is, niet alleen 
omdat hij vergeving zijner zonden ontvangen heeft, maar 
omdat hij aangenaam voor God is. (Hoofdst. 4). Deze 
opstandingsleer wordt in Hoofdst. 5 toegepast op onze 
regtvaardigmaking; in Hoofdst. 6 op het nieuwe leven in 
Christus, waarvan de kracht is, dat wij ons der zonde 
voor gestorven houden; in Hoofdst. 7 op de vrijmaking 
van de wet en eindelijk wordt ons in Hoofdst. 8 de toe
stand voorgesteld van den vrijgemaakten christen, wiens 
vrijheid op het werk Christi rust, wiens vreugde een 
gevolg is van het deelachtig zijn van zijn leven, wiens 
verlossing zich ook tot het ligchaam uitstrekt. 

Er bleef echter nog ééne vraag ter beantwoording over. 

1* 
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De apostel had aangetoond dat de Joden, beschouwd 
onder de wet, niets tot hunne regtvaardigmaking konden 
bijbrengen. De wet veroordeelde hen. Maar wat dan 
met betrekking tot de beloften? God geeft beloften 
zonder voorwaarde. Dit punt behandelt hij in Hoofst. 9—11. 
In Hoofdst. 9 toont hij aan, dat de Joden, hoewel kin
deren van Abraham, nogtans om ongeloof en ongehoor
zaamheid door God kunnen verworpen worden, daar 
ook Ismaël en Ezau, afstammelingen van denzelfden vader, 
uitgesloten waren van de voorregten aan Abraham 
beloofd, wijl zij den nakomelingen van Jakob ten deel 
waren gevallen. Zij moesten dus de souvereiniteit Gods 
erkennen, die daarom ook vrij was om de voorspellin
gen der profeten, betreffende de roeping der heidenen, 
in vervulling te doen treden. In Hoofdst. 10 toont hij 
aan, dat de Joden, zooals dezelfde profeten voorspeld 
hadden, zich aan den steen des aanstoots hadden gestóo-
ten en zich niet onderworpen hadden aan de geregtigheid 
Gods. Is dan de conclusie hiervan, dat het volk geheel 
en al verworpen is? Voorzeker niet. Hoofdst. 11 bewijst 
1. dat er een overblijfsel was; 2. dat het doel van de roe
ping der heidenen was, om de Joden tot jaloerschheid 
te verwekken; 3. dat de Verlosser uit Sion komen zou. 

Op grond nu van de volkomene gelijkheid van Joden 
en heidenen, zoowel met betrekking tot hunnen verlorenen 
toestand als tot het middel des behouds, en op grond 
hunner volkomene eenheid als geregtvaardigden door het 
geloof in Christus vermaant hij hen nu tot broederlijke 
eensgezindheid, met eere de een den ander voorgaande, opdat 
elk verschil tusschen de broeders uit de Joden en uit de 
heidenen geheel zou wijken en zij elkander wederkeerig 
in liefde zouden dragen. Verder voegt hij nog vele ver
maningen met betrekking tot onzen geestelijken wandel 
hier beneden daaraan toe, (Hoofdst. 12—15) en besluit 
zijnen brief met vele groetenissen aan aanzienlijke en bij 
hem persoonlijk bekende leden der gemeente te Rome. 

En wat nu het karakter des apostels evangelie-verkon
diging betreft, zoo zullen eenige woorden tot opheldering 
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niet nalaten licht over dezen brief te verspreiden. — Ter
stond na zijne roeping predikte hij in Damaskus Christus, 
als den Zoon Gods. (Hand. 9 : 20). De prediking der 
apostelen had, zooals wij in de eerste acht hoofdstukken 
der Handelingen duidelijk zien, tot daartoe den door het 
volk Israëls verworpenen en gekruisigden, maar door God 
opgewekten Messias of Gezalfde tot voorwerp. God had 
Hem opgewekt en tot eenen Heer en Christus gemaakt, 
en het volk Israëls werd door de tegenwoordigheid en de 
getuigenis des Heiligen Geestes uitgenoodigd Hem in dezen 
nieuwen toestand door bekeering en geloof aan te nemen. 
Het was derhalve eene getuigenis, welke op de verhouding 
tusschen God en zijn aardsche volk betrekking had. 
Israël weigerde Hem echter aan te nemen en verwierp 
de getuigenis des Heiligen Geestes volkomen in de steeni-
ging van Stefanus, »den man vol des geloofs en des 
Heiligen Geestes." (Hand. 6 : 5 ; 7 ; 57—60). Zoo had 
dan Israël ook deze laatste getuigenis verworpen, en 
alleen het oordeel bleef nu voor hetzelve nog over. 
De voltrekking van dit oordeel is evenwel nog niet 
gevolgd. Israël, hoewel reeds lang als volk volkomen 
ter zijde gesteld, heeft nog altijd het eindoordeel te ver
wachten. Zoodra nu Israël alles verworpen had, verwekte 
God Paulus, openbaarde door hem eene nieuwe getuigenis, 
welke hij zijn evangelie noemt. Deze getuigenis nu, 
waartoe Paulus als apostel geroepen werd, had tot voor
werp niet Christus, als Messias, maar als Zoon Gods. 
Zij stond niet in betrekking tot eene verhouding tusschen 
God en zijn volk, maar tusschen God en zijne kinderen. 
En het is dit evangelie, hetwelk de Heilige Geest ons in 
dezen brief door den mond des apostels in volle klaarheid 
openbaart. Onderzoeken wij derhalve in de kracht des 
Heiligen Geestes, die ons alleen het door Hem geschre
vene woord kan verklaren, den rijken inhoud van dezen 
brief. 
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HOOFDSTUK I—II I -.20. 

« P a u l u s , d i e n s t k n e c h t van J e z u s C h r i s t u s , ge
roepen apos te l , afgezonderd tot he t evange l i e v a n 
God , be t re f fende zijnen Zoon J e z u s C h r i s t u s , 
onzen H e e r — a l l en ge l ie fden Gods , g e r o e p e n e hei 
l i g e n , d ie t e Rome zijn! genade zij u en v r e d e 
van God onzen V a d e r en den H e e r J e z u s C h r i s 
t u s . " — Ziedaar den heerlijken aanhef van dezen onschat-
baren brief, telkenmale afgebroken door eenen tusschenzin, 
even rijk aan troost als aan leering. Beschouwen wij de 
verschillende onderdeelen een weinig nader. 

De apostel plaatst in geen zijner brieven zijn apostolisch 
ambt op zulk eenen vasten grond als in dezen, en dat wijl 
hij uit kracht van zijnen arbeid geen regt op de christe
nen te Rome had, want hoewel hij aldaar verschillende hei
ligen persoonlijk kende (Hoofd. 16) zoo was hij toch nim
mer te Rome geweest. Evenwel was hij hun apostel, daar 
hij apostel der heidenen was; hij was »der heidenen schul
denaar." Hij schreef hun, omdat hij van den Heer eene 
zending tot alle heidenen ontvangen had. De christenen 
te Rome behoorden daarom tot zijn arbeidsveld. Hem was 
de taak aanvertrouwd hen, geheiligd door den Heiligen 
Geest, als eene offerande op te dragen (Hoofd. 15 : 16). 
God wrocht krachtelijk in Petrus tot de Joden, doch 
Paulus was tot de heidenen gezonden, en als zoodanig 
door de twaalven erkend (Gal. 2 : 7—9). Hij was dus 
volkomen geregtigd de Gemeente te Rome eenen brief te 
schrijven, niet wijl hij alleen een dienstknecht van Christus 
was — dit waren velen buiten hem — maar wijl hij e en 
geroepen aposte l was, a fgezonderd to t he t evan-
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gelie van God (vs. 1). Zijne roeping geschiedde op den 
weg naar Damaskus door den verheerlijkten Christus zel-
ven ,(Hand. 9); en zijne afzondering tot dezen dienst te 
Antiochië door de autoriteit des H. Geestes (Hand. 13 : 2). 
Het evangelie nu, waartoe hij afgezonderd was, is h e t 
evange l ie van God , daar het van God zelven uitge
gaan was, en ons de gedachten Gods daarin geopenbaard 
worden. 

Dit evangelie van God nu, had Hij te vo ren door 
zijne profe ten in he i l ige schr i f ten beloofd (vs. 2); 
en dit toont ons het verband aan tusschen het O. Testa
ment en het evangelie. Hierbij zij echter opgemerkt, 
dat dit evangelie van God niet gekomen, noch in die 
heilige schriften den menschen verkondigd was, maar dat 
het beloofd was en te voren aangekondigd als eene zaak 
die nog komen moest. De Gemeente was zelfs niet aan
gekondigd, het evangelie was beloofd, maar als eene nog 
komende zaak. 

Het onderwerp van dit evangelie is de Zoon Gods — 
«het e v a n g e l i e van God , be t ref fende zijnen Zoon." 
Jezus heeft een werk volbragt, maar Hij zelf is het ware 
onderwerp des evangelies. Christus wordt ons in vs. 2 , 3 
in eene tweeledige betrekking voorgesteld. Vooreerst is 
Hij het voorwerp en de vervuiler der beloften — de Zoon 
Davids naar het vleesch; ten tweede is Hij de Zoon Gods 
in kracht naar den geest der heiligheid. 

Hij is, «naar het v leesch u i t he t zaad van David 
geworden — n a a r den gees t der h e i l i g h e i d in 
k r ach t geb l eken te zijn de Zoon van God, door 
dooden -ops t and ing . " De kracht ligt hier ten eerste 
in de tegenoverstelling van geworden en gebleken te zijn. 
Hij ivas de Zoon van God en dit is volkomen gebleken in 
dooden-opstanding. Hij kwam in het vleesch gelijk geschre
ven staat, het woord werd, vleesch (Joh. 1 : 14), dat wil 
zeggen, werd waarachtig mensch, de tweede Adam. Hij 
kwam niet in ons door de zonde verdorven vleesch, zooals 
eene zeer verbreide dwaalleer leert, waardoor zelfs onze 
verlossing onmogelijk zou zijn, maar Hij werd vleesch 
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De kracht des Allerhoogsten heeft Maria overschaduwd, 
en hetgeen uit haar geboren werd was het Heilige, de 
Zoon van God (Luk. 1 : 35). Als mensch was Jezus de 
tweede Adam — het hoofd der nieuwe schepping. Hij 
was de Heer uit den hemel, en kwam om de vervuiler 
der beloften Gods te kunnen zijn uit het geslacht van 
David. De dooden-opstanding is het groote en openlijke 
bewijs, dat Christus de Zoon van God is. De geestelijke 
kracht nu , die van wege zijne volkomene heiligheid, zich 
gedurende zijn gansche leven in Hem openbaarde werd 
in de opstanding in volle kracht geopenbaard. In de opstan
ding is geene spraak -van beloften, maar van kracht; er is 
daar spraak van Hem, die zich in eenen kamp met den dood, 
onder welken de mensch gevangen lag, begaf. Jezus heeft 
den dood volkomen overwonnen en dat in verband met de 
heiligheid, welke gedurende zijn leven getuigenis gaf aan 
de kracht van dien Geest door welken Hij wandelde. Ten 
eerste is het door zijne eigene en dan ook door de opstan
ding der dooden in het algemeen gebleken, dat Hij de 
Zoon van God was. 

Het evangelie is het evangelie van God; maar door 
Jezus Christus, den Heer, had Paulus g e n a d e en apos
t e lambt ontvangen. Jezus was het hoofd en zond de arbei
ders in zijnen oogst om in de wereld te arbeiden. De 
genade ziet hier niet zoo zeer op de persoonlijke redding 
van Paulus, als wel veel meer op zijnen dienst. Deze 
dienst was hem uit genade toevertrouwd. Genade is het ware 
karakter van dezen dienst en van zijne uitoefening. Paulus 
was door genade de drager van deze boodschap der genade, 
die hare gansche kracht aan verlorene zondaars uitoefent 
en de onuitputtelijke rijkdommen Gods den geloovige om 
niet schenkt. Het voorwerp en de uitgestrektheid van 
Paulus dienst was »de gehoorzaamhe id des geloofs 
onder a l le H e i d e n e n " — n i e t de gehoorzaamheid der 
wet, welke de verantwoordelijkheid van Israël was. Het 
was »voor den naam van J e z u s , " om het gezag en 
de waarde van dien naam te bevestigen, die algemeen 
erkend zou worden (vs. 5). 
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Onder de heidenen nu waren ook de geloovigen te 
Rome «geroepenen van J e z u s Chr i s tus . " De apos
tel rigt zijnen brief aan alle geloovigen in deze groote 
stad. Het zijn «gel iefden Gods en ge roepene he i l i 
gen." Dit is hun karakter. Zij zijn heiligen — niet door 
geboorte, of door ceremoniële instellingen, maar door god
delijke roeping. De Joden waren in tegenstelling tot de 
heidenen als eene heilige natie geboren; de christenen 
daarentegen zijn heiligen door de roeping van Jezus 
Christus, en zijn geliefden Gods (vs. 6). 

Paulus wenscht hun «genade en vrede van God , 
onzen V a d e r , en van den H e e r J e z u s C h r i s t u s . " 
Van daar ging zijne heerlijke boodschap uit en van uit 
dit gezigtspunt wendt hij zich tot hen. In zijn evangelie 
en in zijn hart bragt hij de volkomene genade Gods door 
Christus en den volkomenen vrede des menschen met 
God, zoowel als den vrede Gods. Dit is de bodem, 
waarop het Christendom den mensch stelt, en dit 
is de ware en gezegende betrekking van God tot den 
mensch, en van den mensch tot God, welke het evan
gelie openbaart en mededeelt. — Wanneer de apostel 
aan bijzondere personen schrijft, dan voegt hij aan 
zijnen groet nog het woord «barmhartigheid" toe. Alsdan 
worden de persoonlijke zwakheden en gebreken in aan
merking genomen (Zie Timotheus, Titus, enz). Zoodra 
de geloovigen echter als één geheel, als Gemeente, 
worden beschouwd, dan zijn zij een voorwerp, over het
welk reeds alle barmhartigheid uitgestort is. Zij staan 
dan, met de oogen Gods gezien, steeds onder den invloed 
en de energie der liefde en genade, welke hen gezegend 
hebben (vs. 7). 

Op dezen aanhef zijns briefs volgt nu van vs. 8—15 
eene ontboezeming des apostels, die ons het bewijs levert 
van de groote liefde, die in zijn hart woonde. Het geloof 
der Romeinen verwekte in zijn hart den innigsten dank 
aan God. Dit geloof was in de toenmaals bekende wereld 
overal bekend geworden, en dat wel omdat vele der aldaar 
wonende christenen door de vervolging onder keizer Claudius 

2 
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uit Rome verdreven waren (vs. 8). Paulus nu is niet alleen 
door zijnen dienst, maar ook met zijn gansche hart met 
dit werk der genade verbonden. Vervuld met de liefde 
Gods, verheugt hij zich over de werkzaamheid en de uit
breiding dezer genade, en dankt God als de eenige bron 
derzelve. Hij diende «in zijnen geest in he t evan
ge l i e zijns Zoons." Zijn dienst was in gemeenschap 
met de bron, waaruit die zijnen oorsprong had. En deze 
dienst kan in waarheid niet anders gezegend en met kracht 
verzegeld zijn, als wanneer hij uit de gemeenschap met 
God voortvloeit. Het onophoudelijke gebed nu des apos
tels gaf van zijne voortdurende gemeenschap met deze 
alleen ware en gezegende bron des dienstes getuigenis (vs. 9). 
In de volgende verzen drukt de apostel zijn verlangen uit, 
de geloovigen te Rome te zien. Dit verlangen vervulde 
hem niet alleen op dat oogenblik, maar was voortdurend 
in zijne gebeden Gode bekend geworden (vs. 10). Tevens 
drukt hij zijne apostolische betrekking tot hen uit, en dat 
met eene teederheid en kieschheid, welke alleen aan de 
genade en aan de liefde eigen zijn. Hij verlangt naar hen 
met de hartelijkste broederliefde, om hen «een ige gees te
lijke genadegaven mede te d e e l e n , " waartoe zijn 
apostelambt hem in staat stelde, en welke magt er het 
heerlijke voorregt van was (vs. 11), en dit wenschte hij te 
doen, opdat hij zelf en ook zij door het gemeenschappelijk 
geloof, door de mededeeling dezer genadegave bekrachtigd, 
te zamen zouden vertroost worden (vs. 12). Welk eene 
kieschheid, welk eene liefde openbaart hij in deze weinige 
woorden! Hij is een geroepen apostel"onder alle heidenen, 
al had hij ze ook niet gezien; in zijn hart echter is hij hun 
dienstknecht. Hij had zich reeds dikwijls voorgenomen 
tot hen te komen, opdat hij ook in dat hem door God 
aangewezen arbeidsveld eenige vrucht mogt hebben (vs. 13). 
Hij verklaart, dat hij aller heidenen schuldenaar is , en 
dat hij zooveel in hem was, volkomen bereid was ook die 
in Eome het evangelie te verkondigen (vs. 14, 15). Deze 
volvaardigheid had haren grond zoowel in de volkomene 
©vergave des apostels, als ook vooral in het bewustzijn 
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van de kostbare waardij van dit evangelie, welks drager 
hij was. Doch hoe wonderbaar was de weg, langs welken 
het gebed en het verlangen des apostels naar Rome te 
komen vervuld werd! Aan het einde van zijnen loopbaan 
kwam hij daar aan en dat wel als gevangene. Voorwaar 
de wegen Gods zijn onbegrijpelijk! 

Wij merkten reeds op, dat de bereidwilligheid des 
apostels om ook in Rome het evangelie te verkondigen 
bijzonder in zijne kostbare waardij lag opgesloten. Dit 
wordt vooral in deze woorden uitgedrukt: « Ik schaam 
mij he t e v a n g e l i e n i e t , wan t het is de k r a c h t 
Gods to t b e h o u d voor een iegel i jk , die gelooft" 
(vs. 16). Paulus kende het evangelie als de kracht Gods 
en daarom schaamde hij zich over hetzelve niet — ook 
niet om het in de groote en prachtige wereldstad Rome 
te verkondigen. 

Het evangelie is »de kracht Gods tot behoud voor een 
iegelijk die gelooft." Een iegelijk, die gelooft, ontvangt 
in het evangelie de kracht Gods tot behoud, en daar 
allen verloren zijn, zoo moet het zoowel den Jood ver
kondigd worden, als de Griek op deze prediking regt 
heeft. — Het is het evangelie Gods en het is de kracht 
Gods tot behoud. De wet zou echter, ook wanneer de 
mensch tot hare volkomene vervulling in • staat geweest 
was, slechts de kracht des menschen zijn geweest. De 
mensch heeft geene geregtigheid, geene verdiensten en 
geenen roem. Het evangelie brengt een behoud, waar
van de bron en de magt alleen uit God zijn. De mensch 
heeft er niets aan toegebragt en kan er ook niets aan toe 
brengen en daarom is en blijft het alleen het werk Gods. 
Aangezien de mensch niets brengen kon, zoo trad God 
in zijne almagt en liefde tusschen beiden, om de ellendigen 
naar de kracht, die Hem toebehoorde, te verlossen, en 
door het geloof wordt de zondaar deze verlossing deel
achtig, want iedere openbaring Gods kan slechts door het 
geloof verkregen worden. Maar er bestaat eene bijzon
dere reden, waarom het evangelie de kracht Gods tot 
behoud is. 

2 e 
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In het evangelie »wordt de g e r e g t i g h e i d Gods 
geopenbaa rd" (vs. 17). Het "openbaart de geregtigheid 
Gods, welke in Christus reeds vervuld is , en welke 
regtvaardigt in plaats van te verdoemen. De mensch 
bezat geene geregtigheid, hij had slechts zonden; en indien 
hij als zondaar voor God moest verschijnen, dan moest 
hem het oordeel treffen. God openbaart nu in het evangelie 
eene positive geregtigheid — eene geregtigheid, die om 
onzentwille Christus op het kruis trof en ons door zijnen 
dood en zijne opstanding kan gegeven worden. Het is de 
geregtigheid Gods — volmaakt gelijk Hij zelf, naar zijn 
hart. En deze geregtigheid wordt geopenbaard u i t geloof, 
d. i. naar het beginsel des geloofs. — In het O. Testament 
openbaarde God zijne geregtigheid in de wet of naar het 
beginsel der werken, en allen, die onder de wet waren, 
en door de werken der wet deze geregtigheid trachtten 
te erlangen, kwamen onder den vloek en den dood. 
De geregtigheid der wet vond bij den mensch geene vol
brenging en daarom veroordeelde en doodde zij hem. De 
geregtigheid Gods echter, geopenbaard naar het beginsel 
des geloofs, heeft in Christus eene volkomene vervulling 
gevonden; zij is in Hem, den tweeden Adam, volkomen 
bevredigd en verheerlijkt geworden. Daarom veroordeelt 
en doodt deze geregtigheid den geloovige niet, zij bewaart 
hem in tegendeel en wat nog meer zegt, zij is zijn deel. 
Hij behoeft er niet meer naar te trachten en te streven, 
want hij ontvangt ze om niet. 

Indien deze geregtigheid naar het beginsel der werken 
geopenbaard was, dan zou alleen de regtvaardige haar 
deelachtig kunnen worden; nu zij echter naar het beginsel 
des geloofs geopenbaard is, is zij het deel van iederen 
geloovige . . . . geopenbaard uit geloof to t geloof. Het 
geloof is het begin en het einde dezer geregtigheid. Zij 
is zonder toedoen des menschen, van het begin tot het 
einde het werk Gods, en wordt den geloovige, waar hij 
zich ook bevinden mag, geschonken. De Jood is hier 
niets meer dan de heiden — beiden staan op denzelfden 
bodem — en alleen door het geloof is voor beiden den 
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toegang tot deze geregtigheid, die naar het beginsel des 
geloofs is, geopend; het geloof is voor heiden het eenige 
middel om deze zegening, die volkomen van God komt, 
deelachtig te worden. > Dit bevestigt ook reeds de joodsche 
profeet: »De r e g t v a a r d i g e zal u i t het geloof leven;" 
(Hab; 2 : 4) d. i. de regtvaardige bezit het leven naar het 
beginsel des geloofs. De wet zegt: «Doe dat, en gij zult 
leven;" het evangelie zegt: »Die gelooft heeft het eeuwige 
leven." 

Door dit slot zijner inleiding is Paulus aan het juiste 
punt gekomen om zijn betoog over de groote heilswaar-
heden te kunnen aanvangen; want in vs. 17 heeft hij eene 
stelling ter neder geschreven, die de gansche heilsleer in 
korte woorden bevat, doch die hij nu moet bewijzen. 
Zijne verklaring over de regtvaardigmaking uit het geloof 
moest noodwendig aanvangen met het bewijs harer nood
zakelijkheid en der strafschuldigheid van alle menschen 
voor God. Hiermede begint hij in vs. 18 en eindigt in 
Hoofdst. 3 : 20. In de eerste plaats beschrijft hij den toe
stand der heidenen of volken en daarna dien der Joden; 

De toestand van beiden wordt echter reeds in vs. 18 , 
hetwelk als het ware het opschrift is van hetgeen volgt, 
met weinige woorden aangegeven. De «goddeloosheid" 
kenmerkt de Heidenen, die de tegenwoordigheid Gods 
niet achtten; en »de onge reg t ighe id der menschen , 
die de waa rhe id in onge reg t ighe id b e z i t t e n , " de 
Joden. Deze kenden de waarheid, daar zij de kennis 
Gods naar de wet bezaten, doch zij onteerden God door 
hunne werken. Dit zelfde kan ook; van alle belijders van 
het christendom gezegd worden, wanneer zij bij hunne 
belijdenis in wegen wandelen, die God haat. 

Over al deze d inge^nu wordt .>de toorn G o d s van 
den hemel g e o p e n b a a r d " en daarom hebben allen, die 
in dezelve wandelen, niets anders dan dezen toorn te ver
wachten. Want hoewel deze goddelijke toorn nog niet 
in de uitoefening van het oordeel gezien wordt, hoewel 
deze toom zich niet in het evangelie zelf openbaart, — 
dat de openbaring der geregtigheid Gods is tot behoud 
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dergenen, die zich in dien toestand bevinden — zoo 
wordt hij toch van den hemel geopenbaard tegen alle 
goddeloosheid, tegen alles wat de tegenwoordigheid Gods 
niet eerbiedigt; tegen alles wat deze tegenwoordigheid 
niet verdragen kan, en tegen alle ongeregtigheid van hen, 
die de waarheid bezitten, en evenwel God onteeren. 

Van af vers 19 beschrijft de apostel den treurigen toe
stand der heidenen — hunne verwerping en verachting 
van de getuigenis Gods, en dan de daarop gevolgde diepe 
verdorvenheid, welke hunne verantwoordelijkheid aan het 
licht stelde. Dat de mensch gezondigd heeft wordt door 
iedereen toegestemd, maar dat hij schuldig is wordt door 
weinigen erkend. Dit bewijst Paulus in vs. 19 en 20. 
Ten eerste had God door de werken der schepping 
van zijne eigene kracht en goddelijkheid getuigenis 
afgelegd en ze heta voor oogen gesteld. Keeds dit 
alleen zou alle verontschuldiging buiten gesloten hebben, 
maar bovendien hadden zij God in het begin gekend. 
Ongetwijfeld waren de nakomelingen van Noach niet 
zonder kennis van God gebleven; want nadat God de 
oude wereld door een ontzettend oordeel verdelgd had, 
begon Hij de nieuwe met een geslacht dat Hij als 
bewaarder zijner kennis stelde. Doch de menschen 
bewaarden deze kennis niet, en zonken in de diepste 
duisternis. Er worden ons hier in vs. 2 1 , 22 drie gra
den van verdorvenheid opgenoemd; ijdelheid —»zij zijn 
in hunne redeneringen ijdel geworden;" duisternis — »hun 
onverstandig hart is verduisterd;" en de duisternis voor 
licht houdend —• «zich uitgevende voor wijzen, zijn zij 
dwaas' geworden." In hunnen onverstand veranderden zij 
de heerlijkheid des onverderfelijken Gods in het beeld van 
een verderfelijk mensch en van dieren, verkeerden de 
waarheid in leugen, en verlieten den Schepper, dien 
alleen alle eer toekomt, om het schepsel te aanbidden, 
(vs. 23—25). Daarom heeft God hen ook overgegeven 
en met regtvaardige vergelding hun eigen verderf op hen 
doen aanloopen. Wijl zij de heerlijkheid des onverderfe
lijken Gods, zelfs tot het beeld van onreine dieren ver-
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nederden, daarom heeft God hen tot onreinigheid overge
geven (vs. 23, 24). "Wijl zij God, hunnen Schepper, 
niet bebben gediend, daarom heeft God hen aan den 
dienst hunner hartstogten overgegeven (vs. 25—27), en 
wijl het hun niet goed dacht God in erkentenis te houden, 
daarom heeft Hij hen in eenen verkeerden zin overgegeven, 
om allerlei ongeregtigheid te doen. De mensch, die de 
erkentenis Gods moest gehouden hebben, leefde nu in alle 
ongeregtigheid (vs. 28—30). Zij waren aan zichzelven 
overgelaten, om zich onder elkander nog meer te ontee-
ren. Van iedere moralische onderscheidingskracht beroofd, 
wandelden zij in de afschuwelijkste lusten. J a zelfs de 
innigste banden en betrekkingen openbaarden het meeste 
hunne verwerpelijkheid (vs. 26, 27). Zij verlaagden zich 
beneden het dier en ontvingen alzoo in zichzelven de 
regtmatige vergelding hunner dwaling en hunner verwer
ping van God. Daar zij de eere Gods vertreden hebben, 
zoo onteerden zij zichzelven. — Het natuurlijk geweten 
was overtuigd, dat God zulke dingen oordeelde, en dat 
de daders derzelven naar de regtvaardige eischen zijner 
natuur den dood waardig waren; en niettegenstaande zij 
dit wisten, deden zij niet alleen deze dingen, maar had
den ook een welgevallen in degenen, die ze deden; 
(vs. 32) zij openbaarden hunne sympathie met de godde-
loosheden der anderen. 

Hoofdstuk I I . In de eerste helft van dit hoofdstuk rigt 
de apostel zich, zonder inachtneming van nationale voor-
regten, aan allen, die door hun natuurlijk geweten vatbaar 
zijn den vroeger beschrevenen toestand te beoordeelen. 
En hiertoe bezitten alle menschen de vatbaarheid, daar 
zij allen door de zonde van Adam de kennis tusschen 
goed en kwaad verkregen hebben, zoodat het geweten 
van iederen mensch over dit onderscheid oordeelen kan. 
Hier worden ons noch de heidenen voorgesteld onder de 
gevolgen hunner verwijdering van God, openlijk op de 
wegen der zonde ronddwalende, noch de Joden met 
hunne bijzondere vooraegten te midden der volken. Paulus 
wendt zich tot allen met de woorden: »Wie gij ook 
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zijt" (vs. 1) — hetzij Jood of heiden, filosoof of farizeër 
(of naam-christen) — gij zijt zonder verontschuldiging. Hij 
spreekt hier tot dezulken, die het booze in anderen doch 
niet in zichzelven veroordeelen. Indien men echter het 
booze waar men het ook ziet veroordeelt, dan veroordeelt 
men zichzelven; ja hierdoor veroordeelt men zich dubbel, 
wijl men door het oordeel toont kennis van het kwade te 
bezitten, en van het daarover komende gerigt Gods, en 
het niettegenstaande dit toch doet. «Het oordee l Gods 
is n a a r w a a r h e i d over d e g e n e n , d ie z u l k e d i n g e n 
doen" (vs 2). Al mag ook iemand door de kennis van 
het kwade en door het oordeelen daarover aanzien bij den 
mensch verkrijgen, God laat zich door zulk eenen bedrie-
gelijken schijn niet misleiden. Deze uitwendige wijsheid 
en kennis doet niemand het oordeel Gods ontvlieden 
(vs. 3) , want zijn oordeel is naar waarheid — onpartijdig. 

Het is waar, dat er een rijkdom van goedertierenheid 
en langmoedigheid in God woont (vs. 4), maar hoe 
onmetelijk groot deze rijkdom ook zijn moge, zoo kan zij 
toch nooit het oordeel Gods over het booze verkrachten 
of opheffen. Gods goedertierenheid noodigt tot bekeering 
uit. Wie zich echter bij het volharden in het booze 
met de goedertierenheid en langmoedigheid Gods zoekt 
te verontschuldigen, en alzoo het bepaalde oordeel Gods 
tracht te vergeten, die bedriegt zichzelven, en is inder
daad slechts een verachter dezer goedheid Gods. In 
plaats, dat hij deze goedheid tot bekeering gebruikt, zoo 
is zij voor hem slechts tot geruststelling in zijn zondig 
leven. De verschrikkelijke gevolgen hiervan zullen zijn, 
dat men over zichzelven, «toorn v e r g a d e r t , a ls eenen 
schat , in den dag des toorns en der o p e n b a r i n g 
van he t r e g t v a a r d i g oordee l Gods" (vs. 5). En 
gelijk het einde van een godzalig leven zeker is, zoo 
is het einde van een leven, hetwelk tegenover God en 
zijne waarheid staat, bepaald. Zoekt men «met vo lha r 
d ing in goed doen, heer l i jkhe id en eer en onver-
derfel i jkheid, zoo zal men eeuwig leven — is men 
daarentegen der waarheid ongehoorzaam, zoo zal men 
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»verbo lgenhe id en too rn" ontvangen (vs. 6—10). Het 
is niet alleen de vraag of men goed gedaan zal hebben, 
maar of men volharden zal in goed doen. In het vorige 
hoofdstuk had Paulus bewezen, dat de heidenen hierin 
niet volhard hadden en in het vervolg zal hij bewijzen, 
dat dit evenzoo met de Joden het geval was, zoodat allen 
voor God gelijk stonden. Zonder aanzien des persoons 
en zonder in aanmerking te nemen of het Joden of hei
denen zijn, oordeelt God alle dingen naar hun waar, 
moralisch karakter en naar de voorregten, die de schul
dige had genoten (vs. 11). De Joden hadden de wet en 
bij de heidenen getuigde het geweten, daar het werk 
der wet in hunne harten geschreven was; zij wisten wat 
zedelijk goed en zedelijk kwaad was, hetgeen bleek uit 
hunne onderlinge gedachtenwisseling over regt of onregt — 
«hunne gedach ten zich onder e l k a n d e r beschu ld i 
gende of ook o n t s c h u l d i g e n d e " — en waarvan ook 
hunne geschriften blijken geven. God zal daarom de hei
denen naar het geweten en de Joden door de wet oor-
deelen, en dat wel «aan den dag, w a n n e e r God h e t 
ve rborgene de r menschen zal oo rdee len door J e 
zus C h r i s t u s , " naar Paulus evangelie (vs. 12 — 16). Dan 
vindt geen uiterlijk en aardsch oordeel plaats, zooals de 
Joden zich dit voorstelden, maar een oordeel van. den 
individu over de verborgenheden des harten en dat naar 
de kennis, die God van het hart heeft. God wil werke
lijkheid. De heiden, die de wet vervulde, was beter 
dan de Jood, die haar schond. 

Na alzoo duidelijk aan het licht te hebben gesteld, dat 
bij God geene aanneming des persoons is en Hij een 
iegelijk naar zijne werken zal oordeelen, onverschillig wie 
hij ook zij, wendt de apostel zich bepaaldelijk en uitslui
tend tot de Joden, en bewijst hunnen verwerpelijken 
toestand onder de wet. Wanneer zich iemand een Jood 
noemde (vs. 17) en zich op zijne voorregten beroemde 
(vs. 18) en zich van wege zijne uitwendige wets-kennis 
voor een leidsman der blinden, en een leermeester der 
onwetenden hield (vs. 19, 20) en evenwel blind en zonder 
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ware kennis en in alle opzigten een overtreder der wet 
was (vs. 21—23) zoo onteerde Lij God en werd oorzaak, 
dat de naam des Heeren onder de heidenen gelasterd 
werd (vs. 24). Zij overtraden niet alleen de geboden Gods, 
maar verontreinigden ook de eeredienst, doordien zij 
o tempelroof p l e e g d e n " (vs. 22) (*) d. i. zij onthielden 
Grode zijne offers en den Hem toekomenden dienst en 
bezigden de heilige dingen des tempels voor hun eigen 
gebruik. (Mal. 1 : 7 ; 3 : 8 ; Matth. 21 : 35). 

Hierop bewijst Paulus, dat God zonder de vervulling 
der wet op de besnijdenis geen acht slaat. De besnijdenis 
van zulk eenen wordt voorhuid (vs. 25). De heiden, 
welke deed, hetgeen de wet eischte, was meer waard, 
dan de Jood, die haar overtrad. Daarom zou de gereg-
tigheid in eenen onbesnedenen toestand voor besnijdenis 
gehouden worden, en ontving men alzoo de daarmede 
verbondene zegeningen (vs. 26, 27). De hier uitgesprokene 
beginselen bewijzen op nieuw dat God werkelijkheid verlangt. 
In de twee laatste verzen toont de apostel vervolgens aan, 
dat hij inderdaad een Jood is, die de wet in zijn hart 
draagt, en alzoo in den geest besneden is , en niet hij, 
die slechts de uiterlijke besnijdenis deelachtig is. Hetgeen 
Paulus onder dezen toestand verstaat, kon geprezen 
worden door God die het hart, en niet door den mensch, 
die slechts naar den schijn oordeelt. 

Hoofdstuk U I . Door al hetgeen hij tot hiertoe aan
gevoerd had was de vraag, die de christenen uit de Joden 
konden doen: »Welk is dan het v o o r r e g t van den 
Jood? of welke is de n u t t i g h e i d der besnijdenis?" 
(vs. 1) zeer natuurlijk. Paulus beantwoordt haar in vs. 2 : 
«Veel in a l len dee le ; w a n t in de e e r s t e p l a a t s zijn 
hun de u i t s p r a k e n Gods toever t rouwd." (De overige 
voorregten worden in Hoofdst. 9 opgenoemd). Israël bezat 
het geopenbaarde woord Gods en was daardoor de drager 
en bewaarder van den dienst Gods. 

De apostel legt hierop eene tweede vraag in den 

(*) iepoavlüc 
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mond der joodsche christenen, die zij hoogst waarschijnlijk 
als tegenwerping gebruikten tegen de gelijkstelling met 
de heidenen. De eerste vraag, of het dan in het geheel 
geen voorregt was Jood te zijn, had hij bevestigend 
beantwoord en nu vragen de Joden: Wel nu als wij dan 
de uitspraken Gods hebben ontvangen, wat maakt dat 
voor een onderscheid al zijn sommigen ongeloovig geweest? 
God heeft ons toch eenmaal de beloften gegeven, en zal 
dan nu door de ongeloovigheid van sommigen zijne 
trouw te niet gedaan worden? Indien een gedeelte dei-
natie afvallig geworden is door den Messias te verwerpen, 
zou daarom de geheele natie hare oude voorregten verlo
ren hebben? (vs 3) Paulus lost dit bezwaar aldus op: 
«Gods trouw wordt niet te niet gedaan, want Hij is 
waarachtig en kan daarom niet liegen; aangezien de 
mensch echter leugenaar is — hetgeen hier ziet op de ver
breking des verbonds door de Joden — zoo kan God onmo
gelijk zijne beloften vervullen, 'daar de ontrouw der Joden 
Hem daarin verhindert." Dit bewijst hij verder door eene 
aanhaling uit Ps. 51 , waar gezegd wordt, dat zoo men 
met den Heer rigt, Hij overwinnaar blijft en derhalve 
geregtvaardigd wordt in zijne woorden (vs. 4). Met 
andere woorden wil hij zéggen — God moet even waar
achtig blijven in zijne beloften als in zijne bedreigingen 
en daarom indien Israël Hem verworpen heeft, dan moet 
het ook zijn oordeel ondervinden. 

Hoe groot de voorregten der Joden ook mogten zijn, 
zoo verkleinden zij toch in het minst de eischen der god
delijke geregtigheid niet. Wel is waar werd de onfeil
bare trouw Gods door de ongeregtigheid der Joden 
verheerlijkt, doch dit hielp de massa der natie niet (vs. 5). 
God straft de ongeloovigen naar hetgeen zij zijn, en op 
eene andere wijze kan Hij niemand oordeelen, zelfs de 
wereld niet, wier gerigt toch door de Joden gewenscht 
werd, want ook de toestand der wereld verhoogt de trouw 
Gods over zijn volk (vs. 6). Hoe dwaas is het daarom 
te denken, dat God den zondaar niet bestraffen, maar 
veeleer beloonen moest, daar door zijne leugen de waar-
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achtigheid God zoo veel te meer in het licht trad. Zulk 
eene onzinnige gedachte — als of de goede gevolgen eener 
misdaad haar van de welverdiende straf ontsloeg — moest 
noodzakelijk het slechte beginsel, hetwelk den christenen 
zoo dikwijls naar het hoofd geworpen wordt, tot waarheid 
maken: »Laa t ons he t kwade doen opda t het goede 
er u i t voor tkome." Allen echter, die alzoo denken en 
handelen, zal een ontzettend oordeel treffen (vs. 7, 8). 

Indien de Joden dan nu zulk een voorregt hadden, 
waren zij daarom uitnemender? Ganschel i jk n ie t ; wan t 
wij hebben te voren bewezen da t zoowel J o d e n 
als G r i e k e n a l l en onder de zonde zijn" (vs. 9). 
De Joden ontkenden dit niet met betrekking tot de heide
nen, wel met betrekking tot zichzelven. En daarom haalt 
de apostel nu eenige plaatsen uit het O. Testament 
aan, om te bewijzen dat ook de Joden onder de zonde 
besloten waren (vs. 10—18). Juist deze uitspraken Gods, 
welker bezit eene van Israëls grootste voorregten was, 
verklaarden op het uitdrukkelijkst, dat ook de Joden 
onder de zonde en het oordeel begrepen waren. Zij 
beroemden zich, dat hun de wet toevertrouwd was, en 
dat zij aan hun gerigt was. Doch, indien dit alzoo ware, 
dan goldt ook hen zoowel de ontzettende beschrijving van 
hunnen innerlijken en uiterlijken toestand als de plegtige 
verklaring Gods: »Er is n iemand r e g t v a a r d i g ook 
n ie t één" (vs. 10). In hunne eigene psalmen en profeten 
en voornamelijk in de hier aangehaalde plaatsen uit 
Ps. 14 : 1—3 en Jes. 59 : 7, 8; werd hun op eene 
duidelijke wijze hun eigen beeld voor oogen gesteld. 
In vs. 19 voegt hij bij deze ernstige en veroordeelende 
uitspraken des O. Testaments deze woorden: «Wij w e t e n 
n u , da t a l wat de wet zeg t , zij dat zegt to t degenen , 
die onder de wet zijn; opda t al le mond ges top t 
worde , en de gehee le were ld voor God s c h u l d i g 
zij." Joden en Heidenen staan alzoo voor God gelijkelijk 
met schuld beladen, en Paulus heeft alle gevoel van 
eigenwaarde bij de Joden volkomen veroordeeld en vernie
tigd. «Daarom zal ui t de w e r k e n de r wet g e e n 
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vleesch g e r e g t v a a r d i g d worden voor Hem;" (vs. 20) 
want zij, die de wet bezaten, waren door de overtreding 
der wet zooveel te schuldiger geworden. De wet kon niet 
regtvaardigen, aangezien zij de zonde slechts te meerder 
openbaar gemaakt heeft en aantoont wat zonde is. 
Door haar komt wel is waar de kennis der zonde, doch. 
zij geeft geene magt tegen en geene regtvaardiging van 
de zonde. 

HOOFDSTIJK m : 2 0 — 3 1 . 

Na alzoo in het eerste gedeelte van zijnen brief bewezen 
te hebben, dat alle mensehen — Joden en heidenen — 
voor God strafschuldige zondaars zijn, ontbloot van alle 
geregtigheid, kan Paulus overgaan tot de beschrijving van 
den weg, langs welken nu allen tot God kunnen komen. 
Het evangelie ontvouwt den rijkdom der genade en open
baart de geregtigheid Gods «Maar nu is de g e r e g t i g 
he id Gods geopenbaa rd geworden zonder w e t , 
hebbende ge tu igen is van de wet en de profe ten" 
(vs. 21). De geheele kwestie tusschen den mensch en God 
met betrekking tot zonde en geregtigheid wordt naar zijne 
grondbeginselen in deze weinige woorden uitgedrukt. Ons 
wordt hier niet alleen den toestand van heidenen en Joden, 
en de groote onveranderlijke beginselen van goed en kwaad 
voorgesteld, maar ook de uitwerking der wet en der 
geregtigheid welke door het christendom was aangebragt, — 
eene geregtigheid, die geheel en al buiten de wet was, 
hoewel de wet en de profeten van haar getuigenis afleggen. 
Met één woord, wij vinden in deze plaats ontwikkeld de 
eeuwige waarheid aangaande de zonde en de verantwoor
delijkheid des menschen, de uitwerking der wet, de 
verbinding tusschen het O. Testament en het christendom, 
en het ware karakter van dit laatste betreffende de 
geregtigheid; dat namelijk de geregtigheid, die door het 
evangelie geopenbaard is, eene geheel nieuwe en onafhan
kelijke zaak is, de geregtigheid van God zei ven. » 

De geregtigheid, welke de eenige grond is van onze 
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hoop, is »de g e r e g t i g h e i d Gods door Bet geloof in 
J e z u s C h r i s t u s " (vs. 22). De mensch heeft deze 
geregtigheid niet vervuld; hij heeft ze niet aangebragt; zij 
is van God, het is de geregtigheid Gods. Indien toch 
de geregtigheid door welke de mensch geregtvaardigd i s , 
eene menschelijke geregtigheid ware zoo zou zij door de 
wet zijn, welke de regel is eener menschelijke geregtigheid 
voor God; en zou derhalve alleen voor de Joden zijn, 
aan wie de wet uitsluitend gegeven werd. Daar zij echter 
de geregtigheid Gods zelve is, zoo heeft zij op allen, zoowel 
Joden als heidenen, betrekking; zij is algemeen in haar 
karakter en in hare toepassing, eene geregtigheid Gods 
voor den mensch, omdat de mensch geene geregtigheid 
voor God bezit. «Al l en hebben gezond igd en der
ven de heer l i jkhe id Gods ," (vs. 23) d. i. zij missen 
alles, wat tot het wezen Gods behoort. Deze goddelijke 
geregtigheid nu wordt aan een iegelijk, die gelooft, 
geschonken. De geloovige bezit haar. Zij komt to t a l l e n ; 
zij wordt allen aangeboden, doch zij komt over a l l e n , 
die in Jezus Christus gelooven. En dezen hebben niets 
te doen, maar «worden u i t vrije gift g e r e g t v a a r 
digd door zijne g e n a d e , door de v e r l o s s i n g , d ie 
in C h r i s t u s J e z u s i s , we lken God voorges te ld 
heeft tot een ve rzoendekse l , (a) door het geloof 
aan zijn bloed." (vs. 24, 25a) 

Zoo is het dan God, die den mensch regtvaardigt; en 
de beweeggrond dezer regtvaardiging is alleen zijne vrije 
gift. Hij regtvaardigt uit kracht zijner eigene genade op 
grond der verlossing, die in Christus Jezus is. In den 
persoon zijns Zoons heeft God het ware verzoendeksel 
daargesteld. In de oude bedeeling sprengde de hoogepries-
ter eenmaal des jaars het bloed op het verzoendeksel om 
voor het volk verzoening te doen — in de nieuwe bedeeling 
is Christus, zelf het offer en tevens offeraar en hoogepries-
ter, eene verzoening voor onze zonden. Door zijn bloed 
is eene volkomene voldoening aangebragt. God kan nu , 

(*) ilaarnpiov, zie betzelfde woord in Hebr. 9 : 5. 
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daar Hij de schuld des menschen op Hem laadde en 
Jezus in onze plaats den dood deed ondergaan, naar vol
komene genade met den mensen handelen en allen regt-
vaardigen, die aan het bloed van Christus gelooven. Al 
heeft God ook de zonden, die te voren geschied zijn, de 
zonden der oud-testamentische heiligen met geduld gedra-
oen, zoo is zijne regtvaardigheid in dit geduld, in dit 
verdragen der vroeger begane zonden, door de oprig-
fcing van dit verzoendeksel volkomen geregtvaardigd 
(vs. 25). Evenzoo wordt ook zijne tegenwoordige gereg
tigheid in de regtvaardiging van verlorene zondaars in 
dit verzoendeksel geopenbaard. Het legt de getuigenis 
af, dat God regtvaardig is, daar Hij voor de zonde eene 
volmaakte voldoening aangebragt heeft, en tevens, dat 
God een regtvaardiger is, daar Hij nu dengenen regt-
vaardigt, die in Jezus gelooft, (vs. 26) en deze regtvaar
diging is na juist een bewijs der regtvaardigneid • Gods. 

De regtvaardiging des zondaars nu, die van het ver
zoendeksel uitgaat en alleen op bet bloed van Jezus 
Christus rust, laat den mensch geenen roem meer overig. 
Zij ligt geheel en al buiten hem; alleen in Christus, en 
wordt den geloovige uit vrije genade toegerekend. Alle 
nationale voorregten der Joden hadden ten opzigte dezer 
regtvaardiging voor God hunne waarde verloren. Alle 
eigene geregtigheid, die zich zoo gaarne beroemt, verdwijnt 
hier; want het is niet door de wet der werken, dat 
deze roem wordt uitgesloten. De mensch toch, die zich 
door zijne eigene werken regtvaardigt, zou reden hebben 
zich te beroemen. Hetgeen dezen roem uitsluit is de wet 
des geloofs, of het beginsel des geloofs, dat goddelijk 
beginsel onder hetwelk wij geplaatst zijn, want het werk 
eens anderen doet ons zonder de werken der wet door de 
genade de goddelijke geregtigheid deelachtig worden (vs. 
27, 28). Alle menschen zijn zondaars en God handelt in 
genade. In dit karakter nu is Hij echter niet minder 
een God der heidenen, als ook der Joden (vs. 29). Het 
is een en dezelfde God, die de besni jdenis n a a r het 
beginsel des geloofs— in tegenoverstelling met de wer-
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ken der wet — en de voorhu id door h e t ge loof—als 
het eenige middel — r e g t v a a r d i g t (vs. 30). De regt-
vaardiging des menschen staat alleen met het geloof 
in verband; hij, die gelooft, is geregtvaardigd. 

Het gezag der wet wordt echter door deze geloofsleer 
niet vernietigd of opgeheven, maar wordt veeleer door 
haar bevestigd (vs. 31). Deze geloofsleer handhaaft vol
komen dit gezag, aangezien zij den verlorenen toestand, 
waarin zich de mensch bevindt, en zijne algeheele ver-
doemelijkheid door de wet erkent. De wet eischt de gereg-
tigheid, maar openbaart de zonde; en indien de geregtig-
heid, die zij eischt voor God niet noodig geweest ware, dan 
bestond er óok geene behoefte aan eene andere geregtig-
heid, zoodra die der wet faalde. Het geloof nu erkent 
het bestaan der noodzakelijkheid dezer geregtigheid, door
dien de geloovige eene andere geregtigheid, die van God, 
ontvangt. Hetgeen de wet eischte, gaf zij niet; en omdat 
zij eischte, faalde de mensch in hare vervulling. God 
verkracht niet het beginsel der verpligting aan de wet, 
volgens hetwelk de mensch geheel en al veroordeeld is; 
maar, terwijl Hij de regtvaardigheid dezer verdoemenis 
erkent, verheerlijkt Hij zijne genade door den mensch 
eene geregtigheid te schenken, toen het ten volle gebleken 
was, dat deze er geene had. Het geloof vernietigt der
halve de wet niet, het bevestigt haar. 

Adam en Christus. 

De almagt van Jehova had de woeste en ledige aarde 
bewoonbaar gemaakt en het uitspansel boven deze aarde. 
Heerlijke aanblik der reine schepping Gods, die zonder 
vlek als een schoon en onberispelijk stuk werk uit de hand 
zijns makers kwam. Die aarde met hare hooge bergen 
en diepe valleijen, met hare kronkelende rivieren en 
schoone meren, met hare duizende bewoners, zoo visschen 
als vogels, zoo viervoetige als kruipende dieren, allen 
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getuigenis afleggende van de groote wijsheid des Schep
pers — die hemel met zijne duizende hemelbollen, met 
dat licht des daags en dat licht des nachts, met die 
flikkerende sterren — roepen zij ons niet met luider stem 
toe: groot en wijs en almagtig is de Heer, die dit alles 
gemaakt heeft! 

En toch dit alles komt nog in geen vergelijking bij 
dat ééne heerlijke gewrocht zijner handen, hetwelk heer 
en meester zijn zou van die prachtige schepping Gods. 
De mensch, ja hij is verhevener dan al het geschapene; 
hij is schooner dan al hetgeen de hand Gods verliet. 
En geen wonder! Hij is geformeerd naar het beeld en de 
gelijkenis van zijnen Schepper. Toen God op den zesden 
dag Adam zag staan te midden van het werk zijner han
den, aanschouwde Hij een afdruksel van zijn beeld, van 
zijne gelijkenis. De mensch spande de kroon op het 
geheele scheppingswerk Gods. Nadat hij geschapen was 
had God zijnen arbeid geheel volbragt en ziet alles wat 
Hij voortgebragt had was zeer goed — en als teeken dat 
zijn werk volbragt was rustte Hij ten zevenden dage. 

Het is echter van belang op ' te merken, hoe Adam 
geschapen werd. Hij was naar het beeld Gods gemaakt 
en toch kwam hij niet uit den hemel maar »de Heere 
God had den mensch geformeerd uit het stof der aarde, 
en in zijne neusgaten geblazen den adem des levens, alzoo 
werd de mensch tot eene levende ziel." Als Paulus in den 
brief aan de Korinthen hier van spreekt dan toont hij ons aan 
hoe Christus, de tweede Adam, niet was uit de aarde maar 
de Heer uit den hemel. »De eerste mensch is uit de 
aarde aardsch, de tweede mensch is de Heer uit den 
hemel." De onschuldige reine Adam was dus uit de 
aarde aardsch en dit is van belang voor onze beschouwing 
over de overeenstemming en het onderscheid tusschen 
Adam en Christus. 

Alzoo had God den mensch uit het stof der aarde 
geformeerd en hem zijnen geest ingeblazen. Adam kwam 
als een rein, onschuldig wezen uit de hand zijns Schep
pers. Doch helaas! deze onschuld zou van korten duur 
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zijn. Het gebod Gods »van den boom der kennis des 
goeds en des kwaads zult gij niet eten" werd zeer spoedig 
overtreden, en de bedreiging Gods »ten dage als gij 
daarvan eet zult gij den dood sterven" werd vervuld. 
De reine mensch was gevallen en had gezondigd en als 
straf op zijne zonde verloor hij het leven — hij stierf en 
werd buiten het Paradijs verdreven. Wat was nu de 
toestand van Adam ? Hij was dood, dat i s , hij miste 
het leven Gods, hij was buiten de gemeenschap Gods 
gesloten, hij had in zijne verantwoordelijkheid gefaald; 
hij was verloren, onder het oordeel Gods en buiten staat 
terug te keeren van waar hij gekomen was — in het Pa
radijs — daar de engel Gods hem den toegang belette en 
dus nog veel minder in staat te komen waar hij niet 
geweest was — in den hemel, in de onmiddelijke tegen
woordigheid Gods. 

Doch God had tot Adam gezegd: Wees vruchtbaar en 
vermenigvuldig en vervul de aarde," en alzoo was hij 
het hoofd des menschelijken geslachts. Nu hij echter 
gezondigd had, was dat geslacht, hetwelk uit hem voort
kwam even als hij aan de zonde onderworpen;»want wie 
zal een reine voortbrengen uit den onreine." Het geheele 
menschelijke geslacht was dus ten opzigte van zijnen toestand 
voor God aan Adam gelijk, en is dus dood, buiten de 
gemeenschap Gods, verloren, en buiten staat zijnen toestand 
te veranderen. Door de misdaad van éénen — Adam —• 
zijn de velen gestorven, en door zijne ongehoorzaamheid 
zijn allen tot zondaars gesteld en onder het oordeel der 
verdoemenis. (Rom. 5.) Dit is waarheid van ons allen, 
daar wij allen kinderen van Adam zijn. Uit dezen onge-
lukkigen toestand nu komen even ongelukkige gevolgen. 
Een kwade boom kan geene goede vruchten voortbrengen; 
en zoo ook een zondaar geene goede werken. De zonden 
nu, die de mensch begaat zijn een gevolg van zijne 
slavernij onder de zonde en deze zonden maken zijne 
schuld voor God uit. De toestand van den mensch was 
derhalve hopeloos; hij kon niet veranderd worden, want 
hoe meer hij de aarde bevolkte en hoe langer hij leefde, 
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hoe erger die toestand werd, daar hij bij zijne verloren
heid eiken dag nieuwe schuld voegde. Doch reeds voor 
dat deze ontzettende waarheid duidelijk werd schemerde 
eene straal van hoop door de dikke nevelen henen en de 
gezigteinder deed eenen Verlosser aanschouwen. 

Maar hoewel God reeds voor dat Hij Adam en Eva 
uit het paradijs verdreef Jezus als hét zaad der vrouws 

dat de slang den kop zou vermorselen, aankondigde, zoo 
trad toch deze belofte eerst vier duizend jaar later in 
vervulling. En dit geschiedde, omdat God in dien tus-
schentijd praktisch wilde bewijzen, dat de mensch volko
men en hopeloos verloren was. Dit werd niet waar 
gedurende dien tijd, maar was waar voor dat er één dag 
van die vier duizend jaar verloopen was, maar God wilde 
die waarheid bewijzen,' en den mensch duidelijk voor 
oogen stellen, zoodat het nu èn door de uitspraken Gods 
èn door de geschiedenis der menschheid gebleken is eene 
onomstootelijke waarheid te zijn. Om deze waarheid te 
bewijzen plaatste God den" mensch in alle. denkbare 
omstandigheden en deed alle mogelijke moeite om hem 
uit zijnen toestand op te heffen. Hij gaf hem de kennis 
van zijnen naam, Hij toonde hem zijn oordeel in den 
zondvloed, Hij openbaarde hem zijne wondermagt, zijne 
liefde en genade, Hij bewees hem zijne hulp, zijn geduld 
en zijne bewaring, Hij gaf hem zijne wet, de uitdrukking 
van zijnen wil, Hij liet hem waarschuwen door profeten 
en priesters, Hij plaatste in zijne omgeving godvreezende 
mannen, die door hunnen wandel een voorbeeld voor 
anderen waren; Hij regeerde hem eerst zelf en later door 
koningen door Hem zelven gezalfd en geroepen, Hij gaf 
hem zijnen eigenen Zoon om hem te redden, — doch alles 
was te vergeefs, de mensch bleef wie hij was, verloren 
en onbekwaam tot eenig goed. Hij verwierp de kennis 
Gods en diende de afgoden, hij steenigde de profeten, 
hij overtrad de wet, hij stond op tegen het bestuur Gods 
en zondigde bovenmate zeer, hij -kruisigde den Zoon Gods. 
Wat was er derhalve aan hem te doen? Mets; alle pogingen 
waren vruchteloos en de geschiedenis bewees de waarheid 
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van het woord »het vleesch is vijandschap tegen God, 
het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook 
niet." De mensch kon zichzelven niet veranderen, al zijn 
pogen, trachten en streven was te vergeefs, hij bleef 
dezelfde; met alle hem ten dienste staande middelen, zelfs 
met de genade Gods was het hem onmogelijk de geringste 
verandering in zijnen toestand te brengen. Doch niet 
alleen dat, God zelf kon hem niet verbeteren. Ieder die 
de geschiedenis des O. Testaments — dat getrouwe beeld 
van den mensch — leest, zal moeten erkennen, dat alles 
wat God aan den mensch gedaan heeft is afgestooten op 
zijne overgroote vijandschap tegen God. Het vleesch was niet 
te Verbeteren; het kan niet, zegt God, en dit is bewezen 
door de geschiedenis der menschheid. Derhalve was het 
duidelijk dat de mensch onverbeterlijk, zelfs voor God is. 
Geen enkel middel is onbeproefd gelaten, want na alles 
uitgeput te hebben zond God ten laatste zijnen Zoon en 
wat was het einde ? Het kruis; en dit is het voldingend 
bewijs van de diepe verdorvenheid en vreeselijke vijand
schap van het hart des menschen; 

Daar er dus door niemand, zelfs niet door God, iets 
aan den mensch kon veranderd of verbeterd worden, 
hoe. kon dan de belofte Gods in vervulling treden? 
God moest eenen nieuwen mensch scheppen. De eerste 
Adam was hopeloos verloren en daarom kwam de tweede 
Adam — Christus, de Heer uit den hemel. Hij was niet 
gemaakt naar het beeld en de gelijkenis Gods, maar 
Hij aelf loas het beeld Gods — het uitgedrukte beeld 
der zelfstandigheid Gods. (Hebr. 1 : 3.) Hij was het 
woord, dat bij God was en God was. (Joh. 1 : 1.) 
Hij was geene levende ziel, maar een levendmakende 
geest. (1 Kor. 15.) Van Hem zegt Salomo: »Ik ben 
van eeuwigheid af gezalfd geweest, van den aanvang, 
van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de 

afgronden nog niet waren toen was ik een voed-
sterling bij Hem, en ik was dagelijks zijne vermaking, 
te allen tijd voor zijn aangezigt spelende." (Spr. 8.) 
Ziedaar de tweede, de nieuwe mensch — welk een verschil 
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met den eersten Adam! Hier aanschouwen wij God 
geopenbaard in het vleesch, den geliefden en eeniggeboren 
Zoon Gods, den Schepper van hemel en aarde. De mensch 
Jezus Christus ïs niet uit de aarde aardsch, maar op eene 
wonderdadige wijze door den H. Geest uit Maria geboren. 
Hij was en bleef de Heer uit den hemel en had magt 
het leven te geven aan wien Hij wilde, daar hij zelf het 
leven was. — De zonde had den eersten mensch verdor
ven, de genade en de magt Gods schept een nieuwen 
mensch, oneindig heerlijker en verhevener dan den eer
sten— een mensch niet gelijk aan Adam vóór zijnen val, 
maar gelijk aan God zelven — een mensch, die het leven 
bezat dat van alle eeuwigheid en tot alle eeuwigheid bestaat. 

In één opzigt is Adam echter de type van Christus. 
Adam was het hoofd van een geslacht en dit is ook 
Christus geworden. God toch had den tweeden mensch 
niet geschapen om hem alleen te laten, maar opdat uit 
Hem duizenden zouden voortkomen. Niemand op deze 
aarde was in staat dit plan Gods te volvoeren en daarom 
zendt Hij zijnen Zoon in gelijkheid des zondigen vleesches 
en dat voor de zonde. Want indien God uit de nakome
lingen van den eersten Adam velen tot regtvaardigen, tot 
nieuwe menschen wilde maken, dan was het noodzakelijk 
dat eerst de oude mensch geheel vernietigd werd. Tegelij
kertijd een oud en een nieuw mensch te zijn was onmoge
lijk en daarom moest de oude mensch verdwijnen. En 
dit kon niet anders geschieden dan door den dood. »Indien 
het tarwegraan niet stei'ft, dan blijft het alleen;" indien 
Jezus niet gestorven was dan zou Hij alleen wel de nieuwe 
mensch geweest zijn, doch het zou onmogelijk geweest zijn, 
dat anderen in Hem nieuwe menschen werden, aangezien 
allen verloren en hopeloos slecht waren. De toestand van 
den eersten Adam moest vernietigd worden. Dit nu 
aanschouwen wij op het kruis. Christus was mensch, ons 
in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde; Hij had 
gedurende zijn leven op aarde de kracht, de magt, de 
heerlijkheid van den nieuwen mensch ten toon gespreid; 
Hij had getoond bestand te zijn tegen alle verzoekingen, 
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zoowel van zonde en wereld als van den Satan; Hij had 
bewezen den gansenen heiligen wil van God te kunnen 
vervullen. Voor zichzelven behoefde Hij dus niet te ster
ven, want de dood is de bezoldiging der zonde en Hij 
had geene zonde. Doch Hij wilde eene nakomelingschap 
uit den mensch hebben en daarom gaf Hij zich over aan 
den dood. Zoo hangt hij dus in onze plaats aan het kruis — 
Hij, de volmaakt heilige en reine Zoon van God, de Heer 
uit den hemel. De mensch was schuldenaar voor God — 
Christus neemt zijne schuld op zich »die zelf onze zonden 
in zijn ligchaam gedragen heeft op het hout" (1 Petr. 2 : 24). 
De mensch was slaaf der zonde — Christus werd zonde 
voor hem gemaakt; »want hetgeen der wet onmogelijk 
was, dewijl zij door het vleesch krachteloos was, heeft 
God, zijnen Zoon zendende in gelijkheid des zondigen 
vleesches, en (als offer) voor de zonde, de zonde in het 
vleesch veroordeeld" (Rom. 8 : 3.) De mensch was onder 
het oordeel der verdoemenis — Christus heeft dit oordeel 
op zich genomen; want »de straf, die ons den vrede aan
brengt, was op Hem, en door zijne striemen is ons 
genezing geworden'' (Jes. 53 : 5). Dó mensch was zondaar 
en aan den dood onderworpen — Christus werd zondaar 
in onze plaats en stierf den dood. De mensch was 
verantwoordelijk voor God — Christus nam die verantwoor
delijkheid op zich en offerde zichzelven Gode tot eene 
welaangename en liefelijke offerande (Ef. 5 : 2). Alzoo 
is dus het kruis van Christus het einde van den eersten 
mensch. God kon van dien mensch niets gebruiken, daar 
hij onverbeterlijk was en daarom geeft Hij hem over aan 
het ooi'deel des doods. Christus in onze plaats stervende 
vernietigt door den dood den eersten Adam, aangezien 
de dood het einde van eiken toestand is. Zoodra wij nu 
in Hem gelooven dan ontvangen wij door Hem niet alleen 
vergeving van schuld — dit alleen zou ons niet veel baten — 
maar wij vinden in Hem onzen toestand in den eersten 
Adam voor God volkomen op zijde gesteld en geoordeeld — 
wij zijn met Hem gestorven, en hebben alzoo opgehouden 
kinderen van den eersten Adam te zijn, waaruit volgt, 
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dat al wat de eerste Adam bezat en wat hem voor God 
verdoemelijk maakte met dien dood is verdwenen. Want 
met den dood verliest men niet alleen eer, aanzien, magfc 
en rijkdom, maar ook alles wat ons aan het stof, de 
zonde en de wereld verbindt. Heerlijke waarheid Gods! 
Langs eenen volkomen regtmatigen weg zijn wij van den 
hopeloos slechten toestand verlost. 

Doch dit alleen was niet voldoende, want gestorven 
zijnde was wel de oude toestand verdwenen, maar nog 
niet de nieuwe daargesteld. Dezen nu vinden wij in de 
opstanding van Christus. Christus in onze plaats als 
zondaar gestorven wordt begraven, doch staat ten derden 
dage uit het graf op en hoe? Zonder eene enkele zonde, 
zonder een enkel bewijs van den ouden verlorenen toe
stand des menschen; Hij staat op als de nieuwe mensch, 
als de tweede Adam, als de levendmakende Geest. Het 
tarwegraan was in de aarde gevallen en gestorven en 
brengt nu vrucht voort, want allen die door Hem van 
den eersten toestand verlost en met Hem gestorven zijn, 
staan nu met Hem op. »Toen wij dood waren door de 
misdaden, heeft Hij ons levend gemaakt met Christus, en 
heeft ons mede opgewekt." Ziedaar de nieuwe schepping! 
Christus het beeld des onzienlijken Gods is de eerstgeborene 
uit de dooden, opdat Hij in allen de eerste zou zijn; Hij 
is het hoofd des ligchaams," der gemeente, en allen die in 
Hem gelooven zijn met Hem volkomen één, want «indien 
iemand in Christus is , die is eene nieuwe schepping'' 
(2 Kor. 5 : 17). 

Alzoo gelijk Adam het hoofd der eerste schepping is , 
zoo is Christus het hoofd der tweede schepping. En gelijk 
al de nakomelingen van Adam in denzelfden toestand 
verkeerden gelijk hij en aan hem volkomen gelijk waren, 
zoo zijn ook al de nakomelingen van Christus in denzelf
den toestand als Hij en aan Hem volkomen gelijk. Chris
tus als de levendmakende Geest heeft hun allen het leven 
gegeven en hen, nadat zij allen gestorven waren, uit de 
dooden opgewekt. Hij heeft hen in eeuwigheid volmaakt. 
Hij heeft hen geregtvaardigd en verheerlijkt en zij bezit
ten in Hem de wijsheid Gods, de regtvaardigheid, de 
heiligheid en de verlossing. Gelijk Hij zonder zonde is, 
zoo zijn ook zij; gelijk Hij volkomen door den Vader 
bemind wordt, zoo worden ook zij volkomen bemind, 
met één woord, gelijk Hij is, zoo zijn wij in deze 
wereld. (1 Joh. 4 : 17). J a er is nog meer — alles wat 
Hij bezit, de hemelsche heerlijkheid zoowel als de aardsche 
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is ook ons eigendom, want wij zijn erfgenamen Gods en 
medeërfgenamen van Christus. Wij bezitten eene onver
derfelijke, en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, 
die in de hemelen voor ons bewaard wordt. Ons leven 
is met Christus in God verborgen en wanneer Christus 
zal geopenbaard worden dan zullen wij met hem geopen
baard worden in heerlijkheid. (1 Petr. 1 en Col 3). 

Ziedaar ons heerlijk standpunt in den tweeden Adam. 
Allen die in Jezus gelooven zijn deze voorregten deel
achtig. Wij waren allen kinderen van den eersten Adam 
en daarom hopeloos slecht, doch bet kruis is het einde 
van dien treurigen toestand. O werd dit meer verstaan, 
zag men toch meer de diepe en hopelooze verdorvenheid 
van den mensch, dan zou men wel ophouden met elke 
verbetering van dien mensch en dan zou men ook met 
vreugde de volkomene verlossing in den tweeden mensch -— 
Christus — omhelzen, en niet slechts een gedeelte van 
het werk des Heeren. Het kruis van Christus is de 
scheidsmuur tusschen den eersten en tweeden mensch; aan 
deze zijde is niets dan de dood, aan gene het eeuwige 
leven; aan deze zijde verdorvenheid en zonde — aan gene 
heerlijkheid en geregtigheid. Gelooft men in Jezus dan 
is men een nieuw mensch — het oude is dan voorbijgegaan, 
alles wat de eerste Adam bezat en alles is nieuw geworden. 
Dan zijn wij niet temggebragt in den toestand van Adam 
voor den val, maar zijn vereenigd met den Heer uit den 
hemel. Wij bezitten dan eene hemelsche erfenis, terwijl 
Adam slechts eene aardsche had. »De eerste mensch Adam 
is geworden tot eene levende ziel; de laatste Adam tot 
eenen levendmakenden Geest." En dat eeuwige leven, 
hetwelk niet sterven kan, bezitten wij. »De eerste mensch 
is uit de aarde aardsch, de tweede mensch is de Heer uit 
den hemel. Hoedanig de aardsche is , zoodanig zijn ook 
de aardschen, en hoedanig de hemelsche is zoo zijn ook 
de hemelschen." Men merke op, er wordt hier gespro
ken van den onschuldigen Adam, en niet van Adam na 
zijnen val. »En gelijkerwijs wij het beeld des aardschen 
gedragen hebben, alzoo zullen wij ook het beeld des 
hemelschen dragen," want met de laatste bazuin zal dit 
sterfelijke ligchaam de onsterfelijkheid aandoen en gelijkvor
mig zijn aan het heerlijk ligchaam van Christus. (1 Kor. 15.) 
In de nieuwe schepping is alles leven, licht, vrede, 
bhjdschap, heerlijkheid en vrijheid. Dood! waar is uw 
prikkel? Hel, waar is uwe overwinning? Gode zij 
dank, die ons de overwinning geeft door onzen Heer 
Jezus Christus! 



BESCHOUWING 
OVEB DEN 

BEIEF VAN PAULUS AAN DE KOMEINEN. 

H O O F D S T U K IV. 

Paulus had nu van Hoofdst. 1 : 18 tot Hoofdst. 3 : 20 
den verschrikkelijken toestand des mensehen — van Jood 
en heiden — ontwikkeld, en van daar tot aan het einde 
van Hoofdst. 3 het bloed van Christus als het eenige 
en voldoende antwoord op dezen toestand voorgesteld, 
daarmede tevens alle geregtigheid uit de werken der wet 
verwerpende. Deze bewijsvoering des apostels met betrek
king tot de wet was echter niet voldoende om de Joden 
te overtuigen. Er was dan ook in de wegen Gods nog 
een bewijs van veel grooter gewigt voor dit volk, dat 
namelijk Abraham geroepen was de vader der geloovigen 
te zijn. De apostel gaat nu in dit hoofdstuk voort om de 
leer der regtvaardigmaking uit het geloof op Abraham toe 
te passen, en ontwikkelt daarom in de eerste plaats deze 
leer op eene duidelijke wijze (vs. 1—8); daarna geeft hij 
het karakter en de toepassing van Abrahams voorregten 
en zegeningen, waarin de Joden te regt den wortel van 
hun nationaal voorregt vonden, de regte plaats (vs. 9—16). 
Aan het slot van dit hoofdstuk legt hij het nieuwe stand
punt , waarop wij door de opstanding geplaatst zijn, bloot 
(vs. 17—25). Wij ontvangen in Christus geregtigheid en 
leven, en daarom kan ook de heiligheid des levens niet 
van deze regtvaardigmaking uit genade gescheiden worden. 
Drie gedachten worden derhalve in dit hoofdstuk ontwik
keld: 1. Abraham geloofde God. 2. Abraham ontving de 
zegeningen des geloofs, toen hij nog niet besneden was. 
3. Zijn geloof omvat de kracht en het leven der opstanding. 
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«Wat zu l len wij dan z e g g e n , dat onze vade r 
A b r a h a m naa r den vleesche v e r k r e g e n heeft?" (vs. 1) 
is de vraag, waarop de inhoud van het gansche hoofdstuk 
het antwoord is. Abraham nu verkreeg de geregtigheid, 
als ook de belofte, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn , 
op den grondslag des geloofs, en niet van de werken der 
wet; »want indien A b r a h a m ui t w e r k e n g e r e g t v a a r -
digd i s , zoo heeft hij wel roem, doch n ie t bij God" 
(vs. 2). De mensch zou den uit werken geregtvaardigden 
Abraham geprezen hebben, God echter kon met zijne 
genadegave alleen den geloovigen Abraham te gemoet 
komen. De schrift zegt dan ook in Gen. 15 : 6 : »En 
A b r a h a m geloofde God en he t is hem tot ge reg-
t i g h e i d g e r e k e n d " (vs. 3). God sprak en Abraham 
geloofde. Hij sprak van zichzelven, als den Gever der 
zegeningen, als den God der genade, en Abraham ver
heerlijkte Hem door zijn geloof. Dit geloof werd hem tot 
geregtigheid gerekend. Als de apostel Jakobus in zijnen 
brief Hoofdst. 2 : 21 zegt: «Abraham, onze vader, is hij 
niet uit de werken geregtvaardigd, als hij Izaak, zijnen 
zoon, geofferd heeft op het altaar?"—dan wil hij hiermede, 
daar hij van de latere verzoeking van Abraham spreekt, 
eenvoudig het sehijngeloof bestrijden en bewijzen, dat het 
regtvaardigende geloof van Abraham niet een dood, maar 
een werkzaam en levend geloof was. Het was echter alleen 
het geloof, hetwelk hem tot geregtigheid gerekend werd. 
En dit is ook nu nog het geval, zooals wij in de beide 
volgende verzen duidelijk lezen. Zij bevatten algemeene 
beginselen, die ten duidelijkste en bepaaldelijk verklaren 
dat God niet den werkende, maar den geloovige regtvaar-
digt. Christus heeft voor goddeloozen zijn kostbaar bloed 
vergoten en alleen op grond van dit bloed kan God den 
mensch zegenen. Hij handelt nu in volkomene genade, 
wanneer Hij den goddelooze regtvaardigt. »Hem d i e 
w e r k t , w o r d t h e t l o o n n i e t t o e g e r e k e n d n a a r 
g e n a d e , m a a r n a a r s c h u l d " (vs. 4). Doch die niet 
werkt, die erkent, dat hij voor God niets anders dan zon
daar is, maar gelooft in dien God, die op grond van het 
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bloed van Christus den goddelooze regtvaardigt, wordt zijn 
geloof tot geregtigheid gerekend (vs. 5). En deze gereg-
tiglieid is volkomen van den mensch en zijne werken ge
scheiden; zij ontspringt in volmaakte reinheid uit God 
zelven; ja , het is zijne eigene geregtigheid, die den ge-
loovige uit genade geschonken wordt. 

Ook David, die onder de wet was, spreekt niet van 
de gelukzaligheid dergenen die werken, maar van de 
gelukzaligheid dergenen, aan wie God eene geregtigheid 
zonder werken toerekent. Hij wiens ongeregtigheden ver
geven, wiens zonden bedekt zijn, wien de Heer de zon
den niet toerekent, is volgens David gelukzalig (vs. 7, 8). 
Zulk eene zaligspreking nu veronderstelt, dat de mensch 
zondaar en niet dat hij regtvaardig is. Het geluk van 
zulk een mensch is , dat God hem de zonden, die hij 
begaan heeft, niet toerekent, en niet dat hij in zich zelven 
regtvaardig voor God is. 

» D e z e z a l i g s p r e k i n g n u " — de zegening van de 
geregtigheid des geloofs —«i s d i e o v e r de b e s n i j d e n i s , 
of ook o v e r de v o o r h u i d ? " (vs. 9) Want zijne stel
ling was, dat Abraham het geloof gerekend is tot gereg
tigheid. Was Abraham dan besneden, toen God hem 
regtvaardig verklaarde? Neen, hij was onbesneden; en de 
geregtigheid is dus door het geloof, en voor de onbesne-
denen door het geloof—verpletterend getuigenis voorden 
Jood, die al zijne gedachten van uitnemendheid en van 
voorregten op Abraham grondde. De geregtigheid was 
derhalve niet uit de besnijdenis, maar was aan het geloof 
van Abraham toegerekend, en dit geloof werd hem tot gereg
tigheid gex'ekend, toen hij nog in de voorhuid was (vs. 10). 
De besnijdenis was derhalve niet het middel tot zijne regt-
vaardiging, maar slechts het zegel van de geregtigheid des 
geloofs, welke hij in de voorhuid ontvangen had. Abraham 
is alzoo de vader van allen, die gelooven in de voorhuid 
zijnde, opdat de geregtigheid ook hun zou toegerekend 
worden — en de vader der besnijdenis, d. i. eerste type 
eener ware afzondering voor God. In hem ving God met 
deze afzondering aan; uit het midden van het booze 
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zonderde Hij den mensen voor zich af. Voor den Jood 
was het echter niet genoeg besneden te zijn, hij moest 
ook om aan de zegeningen deel te hebben, het geloof van 
Abraham deelachtig zijn — in de v o e t s t a p p e n d e s 
g e l o o f s v a n A b r a h a m w a n d e l e n (vs. 1 1 , 12). 

De apostel bewijst nu, dat de aan Abraham en zijn 
zaad geschonken beloften even zoo min van de wet afhan
kelijk waren, als de door God hem toegekende gereg-
tigheid van de besnijdenis. De belofte staat alleen met 
de geregtigheid des geloofs in verband, welke Abraham 
reeds in de voorhuid had (vs. 13). Indien echter zij, die 
onder de wet zijn, erfgenamen zijn, dan zon het geloof, 
waardoor Abraham de belofte van erfgenaam ontvangen 
heeft, ijdel en de belofte te niet gedaan zijn (vs. 14), want 
de wet werkt toorn — zij brengt vloek in plaats van zegen. 
Want allen, die onder de wet zijn, hebben haar overtreden, 
en hebben daarom niet de belofte, maar den toorn Gods 
te verwachten (vs. 15). Men lette wel op, dat de apostel 
niet zegt, dat er geene zonde is, maar dat daar waar geen 
gebod is, ook geen gebod kan overtreden worden. De 
wet aan eenen zondaar gegeven werkt noodzakelijk toorn. 
God heeft beloften gegeven, en zal deze ook vervullen; 
de zonde zal hem daarin niet verhinderen. Hij kan ech
ter bij de vervulling zijner beloften slechts naar volkomene 
genade handelen, en daarom kunnen allen — hetzij Joden 
of heidenen — naar het beginsel des geloofs erfgenamen 
zijn. «Daarom is he t u i t het geloof, opdat he t 
n a a r genade zij; da t de belofte al den zade vas t 
zi j , — nie t a l leen aan h e m , die u i t de wet is, m a a r 
ook aan h e m , die u i t het geloof A b r a h a m s is, 
we lke een vader is van ons a l l e n " (vs. 16). De 
genade verzekert aan alle geloovigen de belofte, zij mogen 
onder wet of zonder wet zijn. Het geloof, en niet de 
wet, geeft alzoo aanspraak op de erfenis; zelfs de Joden 
konden langs geenen anderen weg erfgenaam worden en 
den heidenen was langs denzelfden weg de deur geopend. 
Alzoo werd het woord vervuld: »Ik heb u to t een 
vader van vele vo lken g e s t e l d " (Gen. 17: 5). 
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Wij hebben gezien, dat Abraham, toen bij nog in de 
voorhuid was, door het geloof—-zonder de wet en vóór 
dat deze bestond — geregtvaardigd werd. Waarop rustte 
zijn geloof? »Op dien God , die de dooden l evend 
m a a k t , en roep t de d i n g e n die n ie t zijn alsof zij 
waren"*) (vs. 17). Menschelijk gesproken was de ver
vulling der belofte, om vader van vele volken te worden, 
eene onmogelijkheid; want zijn honderdjarige ouderdom en 
de verstorvene moederschoot van Sara druischten tegen alle 
hoop in; doch zijn geloof hield tegen hoop op hoop vast 
aan de opstandingsmagt Gods. Op geen anderen weg, 
dan op den weg des geloofs — des geloofs, dat noch zijnen 
hoogen ouderdom, noch de verstorvene moederschoot van 
Sara aanzag, maar vasthield aan de beloften Gods — was 
het mogelijk een vader aller volken te worden, gelijk zijn 
zaad wezen zou (vs. 18, 19). »En A b r a h a m heeft aan 
de belof ten Gods n ie t getwijfeld door ongeloof; 
maar is g e s t e r k t gewees t in het geloof, gevende 
God de eer, en had de vol le z e k e r h e i d , dat het
geen Hij beloofd had , Hij ook m a g t i g was te doen" 
(vs. 20, 21). Het geloof alleen geeft Gode de eer, het 
ongeloof onteert Hem echter. Daarom vindt ook slechts 
het geloof roem voor God; het werd Abraham tot gereg-
tigheid gerekend (vs. 22). 

Deze toerekening der geregtigheid is echter niet alleen 
voor Abraham, maar voor allen die gelooven, en daarom 
ook voor ons, «d ie g e l o o v e n i n H e m , d i e J e z u s , 
o n z e n H e e r , u i t de d o o d e n o p g e w e k t h e e f t " 
(vs. 23 , 24). Paulus spreekt hier niet van geloof in Jezus, 
maar van geloof in God — in dengene, die met magt 
tusschen beiden getreden is in het gebied des doods, in 
hetwelk Jezus van wege onze zonden was gekomen, en 
die Hem door zijne magt daaruit verlost heeft. De op
standing, hetzij die van Christus, of die van zijne gekoch-
ten, is de vrucht der alvermogende werkzaamheid der 
liefde Gods, die uit de gevolgen der zonde Hem wegge-

*") In het oorspronkelijke staat letterlijk: het niet zijnde als zijnde. 
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rukt heeft, die reeds den geheelen last onzer schuld had 
gedragen. En indien wij nu aan dien God gelooven, die 
Hem alzoo uit de dooden heeft opgewekt, dan omvatten 
wij de gansche uitgestrektheid van het werk — zoowel de 
genade als de magt, die daarin vertegenwoordigd zijn — 
op hetwelk de opstanding het zegel heeft gedrukt. Onze 
God is een God, die alzoo ten opzigte van Jezus gehan
deld heeft, en ook in genade ten opzigte van ons; want 
Hij heeft eens voor altijd aan onze zonden een einde 
gemaakt, en heeft ons die gelooven, in Jezus geplaatst — 
geregtvaardigd door hetgeen Hij gedaan heeft, wijl Hij 
het voor allen, die in Hem gelooven, volbragt heeft. Zijne 
overgave is het bewijs onzer overtredingen en zijne opstan
ding het voldingendste bewijs onzer regtvaardiging 
(vs. 25). De opstanding, zooals zij in Christus is voor
gesteld, is niet alleen eene 'opstanding der dooden, maar 
eene opstanding uit de dooden — vrucht van de tusschen-
komst Gods, om dengene, die God verheerlijkt had, in 
geregtigheid uit het laatste gevolg der zonde —den dood — 
te verlossen. Indien wij in zulk eenen God gelooven, 
dan wordt het ons duidelijk, dat Hij zelf, terwijl Hij ons 
levend maakte, ons van alles wat de zonde met zich bragt 
verlost heeft, omdat Jezus voor ons zonde gemaakt is en 
voor eeuwig de zonde voor alle geloovigen heeft vernie
tigd. — Het onderscheid tusschen de geloovigen des O. Tes-
taments en ons bestaat hierin, dat gene geloofden dat God 
de magt had zijne beloften te vervullen, terwijl wij in 
Hem gelooven, als dengene, die Jezus onzen Heer uit de 
dooden heeft opgewekt. Wij gelooven niét, dat Hij het doen 
kan, maar dat Hij het gedaan heeft. 

Het beginsel der opstanding, hetwelk ons voornamelijk 
in deze beide laatste verzen voor oogen gesteld is , wordt 
nu in Hoofdst. 5 op de regtvaardigmaking, in Hoofdst. 6 
op het leven des regtvaardigen, in Hoofdst. 7 op de vrij
making van de wet, en in Hoofdst. 8 op de volkomene vrij
making des christens toegepast, en vormt te gelijkertijd 
het opschrift der vier volgende hoofdstukken. 
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HOOFDSTUK V — V I I Ï . 

Nadat de apostel de groote beginselen der waarheid met 
betrekking tot de regtvaardigmaking en het leren had 
ontvouwd, vangt hij nu aan met hunne toepassing op den 
mensch, dat wil zeggen op den toestand der ziel. Hij 
stelt ons in dit hoofdstuk de uitwerking der waarheden, 
die hij ontwikkeld had voor, wanneer zij door het geloof 
door de kracht des Heiligen Geestes verkregen zijn. Het 
werk der verzoening is volbragt, en Christus is voor ons 
uit kracht van dit werk bij God, — de geloovige heeft 
deel aan de zegeningen van dit werk en is geregtvaar-
digd, — « g e r e g t v a a r d i g d u i t h e t ge loo f , h e b 
b e n wij v r e d e bij God ." (vs. 1). Wij zien in de 
Schrift, dat God de r e g t v a a r d i g m a k i n g nooit van 
het g e l o o f scheidt; want wij kunnen deze regtvaardig
making niet anders deelachtig worden, dan door eene le
vende verbinding van onze ziel met God door het geloof. 
De regtvaardigmaking nu doet ons in drie zeer gezegende 
voorregten deelen: 1. Wij h e b b e n v r e d e bij God . 
2. Wij h e b b e n t o e g a n g d o o r h e t g e l o o f t o t 
d e z e g e n a d e , in w e l k e wij s t a a n , d. i. wij ver
heugen ons in de gunst Gods. 3. Wij r o e m e n i n de 
h o o p d e r h e e r l i j k h e i d G o d s (vs. 2). 

«Wij h e b b e n v r e d e bij G o d door onzen Hee r 
J e z u s C h r i s t u s . " Elke scheiding, die tusschen ons 
en God bestond, is volkomen opgeheven. Al zijne eischen 
aan ons zijn in het offer van Christus volkomen bevredigd. 
Alles wat achter ons ligt, alles wat met den ouden mensch 
verbonden is — niet alleen onze feitelijke zonden, maar 
ook alles waarover het gerigt komen kon •— is weggedaan, 
en daarom hebben wij eenen volmaakten vrede. Deze vrede 
rust niet op iets in ons, op ons doen of laten, op ons 
gevoel of onze ervaringen, maar alleen op Christus. Het 
geloof vindt dezen vrede altijd buiten ons in het werk van 
Christus; hij is het gevolg van onze regtvaardiging door 
dit werk. Deze vrede is ook niet een voorwerp onzer hoop, 
maar wij hebben vrede. Mijn har t , bevrijd van den last 
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der zonden, kent God als den Behouder. Er bestaat 
geene gedachte meer bij mij, dat Hij nog toorn tegen mij 
heeft. Hij heeft mij van al de regtvaardige gevolgen 
van zijnen toorn vrijgemaakt, en daarom kan ik met 
kalmte en rust in zijne onmiddelijke tegenwoordigheid ver-
keeren, en Hem als het licht zonder vreeze aanschouwen. 
Wij hebben vrede bij God, dat is , in de onmiddelijke 
tegenwoordigheid Gods. De God nu met welken wij 
vrede hebben is een God, die ons liefgehad heeft, en die, 
terwijl Hij zijne magt in liefde en geregtigheid uitoefende, 
Hem, die onze zonden droeg, opgewekt en in zijne tegen
woordigheid heeft gebragt, nadat Hij onze zonden vol
komen uitgedelgd, en door dit werk God verheerlijkt 
had. — Doch wij hebben niet alleen vrede bij Hem, maar 
door Christus in zijne tegenwoordigheid gebragt, ver
heugen wij ons in de gunst Gods; wij hebben «door 
C h r i s t u s t o e l e i d i n g d o o r h e t g e l o o f t o t d e z e 
g e n a d e , i n w e l k e wij s t a a n . " De genade kenmerkt 
onze wezenlijke verhouding tot God. In alle tegenwoor
dige omstandigheden kunnen wij in zijne liefde en trouw 
roemen. Wij worden dus door Jezus daar gebragt, waar 
Hij zelf op dit oogenblik is. En te komen waar Hij i s , 
dat is in te gaan in zijne heerlijkheid. En dezer heer
lijkheid roemen wij ons reeds in hoop. God zelf is de bron 
van alles. Hij heeft alles voor ons volbragt. De goede 
boodschap, door welke het door Hem volbragte heil ver
kondigd wordt, is het evangelie van God. De kracht, 
welke nu nog door het evangelie werkt, is de kracht Gods 
tot behoud. De geregtigheid, die daarin geopenbaard 
wordt, is de geregtigheid Gods. De heerlijkheid in welke 
wij nu reeds in hope zijn gebragt, is de heerlijkheid 
Gods. En dit alles staat in verband met zijne magt, ge
openbaard in de opstanding, en op eene bijzondere wijze 
in de opstanding van Christus. Wij hebben alzoo ten 
opzigte van het verledene vrede, ten opzigte van het 
tegenwoordige staan wij in de gunst Gods, en ten opzigte 
der toekomst verwachten wij de heerlijkheid. In deze 
drie stukken: vrede, genade en heerlijkheid is als het ware 
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ons geheele standpunt verklaard. En toch is er nog meer, 
want wij hooren tweemaal de woorden: »En niet alleen
lijk dit" (vs. 3 , 11). God ontvouwt nieuwe geestelijke 
genietingen. 

Voor den uit het geloof geregtvaardigde is alzoo niets 
meer overgebleven, waarvoor hij te vreezen heeft; hij heeft 
slechts te roemen. Hij verblijdt zich in de gunst Gods, 
en nu worden alle omstandigheden hier beneden, ja zelfs 
de verdrukkingen voor hem ten zegen. »Wij r o e m e n 
ook in de v e r d r u k k i n g , " (vs. 3) omdat zij ons oefenen, 
ons van de wereld losmaken, omdat zij in het hart de 
bewegingen des vleesches openbaren, en omdat zij ons doen 
gevoelen, dat, hoe sterk de verzoekingen des satans ook 
zijn mogen, niets ons van de liefde Gods kan scheiden. 
De verzoekingen des satans, welke strekken om ons deze 
overtuiging te ontrooven, verbreken in tegendeel den eigen 
wil en de eigene werkzaamheid des harten, opdat wij ons in 
alle dingen zooveel te meer in de handen Gods zouden 
stellen, want inderdaad alle dingen worden door Hem 
bestuurd. God zendt ons derhalve verdrukkingen om het 
vleesch in ons te verbreken en ons daardoor steeds nader 
tot Hem te brengen, en wij kunnen dus in het geloof aan 
de trouwe zorg Gods, die ons niets geeft om ons te pla
gen, maar alleen om ons te zegenen, in deze verdruk
kingen roemen; want dezelfde zaak, die den ongeloovige 
in moedeloosheid en soms in wanhoop brengt, strekt den 
christen tot verlevendiging van. zijnen moed en tot ver
sterking van zijn geloof—»de v e r d r u k k i n g w e r k t 
v o l h a r d i n g " (vs. 3.) — zoodat men door haar steeds vaster 
in het geloof wordt. De oorzaak, waarom de verdruk
king tegen alle menschelijke waarschijnlijkheid volharding 
werkt, ligt daarin, dat God door haar datgene, wat ons 
in het volharden hindert, te gemoet komt en vernietigt. De 
vo lha rd ing nu w e r k t beproefdheid (Sewfifi) (vs. 4). 
Door de verdrukking wordt het geloof gelouterd, van 
zijne onreine bestanddeelen gezuiverd en verliest alzoo 
alles, wat van ons zelven komt en daardoor worden 
wij in staat gesteld te volharden, aangezien alleen het 
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door God gewerkte stand houdt. Indien wij nu volharden 
dan wordt het bewezen, dat het geloof geene voorbijgaande 
maar eene blijvende zaak is, zoodat wij uit de smeltkroes 
der loutering beproefd te voorschijn komen. Is dit geloof 
alzoo beproefd, dan «werkt het ook hoop" (vs. 4.); zoo
dat wij niet staan, als dezulken, die dan eens hopen en 
dan weder vreezen, maar als dezulken, die weten dat de 
beloften Gods niet feilen en die even zeker zijn van hunne 
vervulling als waren zij reeds vervuld. Deze hoop rust 
op het werk van Christus en op zijne aanwezigheid in den 
hemel. «Dei hoop nu beschaamt n i e t , omdat de 
l iefde Gods i n onze h a r t e n u i t g e s t o r t is door den 
H e i l i g e n Gees t , die ons gegeven i s " (vs 5). God 
heeft niet alleen zijnen Zoon voor ons gegeven, maar Hij, 
die de liefde is , woont in ons — Gods eigene liefde wordt 
door ons genoten. Hij heeft deze liefde door den H. Geest 
in onze harten uitgestort, en dit schenkt ons de volle ze
kerheid , dat wij Gods eigendom zijn en er een band tus-
schen ons en Hem gelegd is, die nimmer kan verbroken 
worden — zij bewerkt in ons eene hoop, die niet wankelen 
kan. In Christus rustende en de getuigenis des H. 
Geestes van de liefde Gods over ons in het hart omdra
gende , kunnen wij getroost en kalm te midden der velerlei 
verzoekingen, die ons omringen, onzen weg vervolgen. 

Paulus gaat nu over om die oneindige liefde van God en 
van Christus in eenige treffende trekken te beschrijven, 
tevens aantoonende, dat hoewel het genot dier liefde Gods 
in ons is, het bewijs dier liefde echter buiten ons gevonden 
wordt. Het geloof kan nimmer rusten op hetgeen in ons — 
ons gevoel of onze ervaringen — maar alleen op hetgeen 
buiten ons in Christus is. Van Hem stroomen alle zege
ningen. Is echter onze algeheele onmagt, onze volkomene 
goddeloosheid niet een hinderpaal om ons deze zegeningen 
deelachtig te doen worden, om een voorwei'p der liefde 
Gods te zijn? Juist aan dezulken heeft de liefde Gods 
gedacht; «want C h r i s t u s , toen wij .nog krach te loos 
w a r e n , is te zijner tijd voor godde loozen ge 
s to rven" (vs. 6). De «juiste tijd," waarvan in dit zesde 
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vers sprake is, was de tijd, toen de mensen als godde-
looze geopenbaard en zonder kracht was om uit zijne 
(Toddeloosheid te geraken, zelfs toen God hem onder de 
•vvet den weg aanwees. God heeft niet lief zooals de 
mensen. Terwijl de mensen voor zijne liefdebewijzen 
steeds eenen beweeggrond hebben moet (vs. 7) , zoo ont
springt de liefde Gods integendeel uit Hem zelven; want 
hoe kon God in ons eenen beweeggrond tot liefde vinden, 
daar wij hatelijk waren en elkander hatende. « M a a r 
God beves t i g t zijne e igene l iefde j egens ons , d a a r 
C h r i s t u s v o o r ons g e s t o r v e n i s , t o e n wij n o g 
z o n d a a r s w a r e n " (vs. 8). De H. Geest vraagt niet 
eerst wat de mensch is, om te weten wie God zal 
zijn. Hij stelt ons eenvoudig de liefde Gods en God als 
de liefde voor. En om den mensch volkomene zekerheid 
te geven, zoo doet Hij ons de gevolgen van het volbragte 
werk van Chris.tus voor den geloovige aanschouwen. In
dien Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars 
waren, «hoe v e e l t e m e e r z u l l e n wij d a n n u , 
g e r e g t v a a r d i g d z i j n d e d o o r zijn b l o e d , d o o r 
H e m b e h o u d e n w o r d e n v a n d e n t o o r n " (vs. 9), 
d. i. van het oordeel, dat ten laatste over deze wereld 
zal komen. De levende Christus kan ons voorzeker niet 
veroordeelen, wanneer de gestorvene Christus ons gered 
heeft. Indien God ons, toen wij nog vijanden waren, met 
zichzelven verzoend heeft door den dood zijns eigenen Zoons 
naar de liefde van zijn eigen hart, hoeveel te meer zal 
Hij , ons verzoend hebbende, tot het einde toe doorgaan 
en ons behouden door het leven van Christus (vs. 10). 
Een levende Christus zal voorzeker eenen vriend behouden, 
wanneer een stervende Christus eenen vijand heeft gered. O, 
hoe geruststellend en vertroostend zijn de eenvoudige 
waarheden, die de H. Geest in deze verzen voor onze 
harten ontwikkelt! 

Ons behoud is nu niet alleen volkomen verzekerd, en 
wij roemen niet alleen in de ontvangene zegeningen, maar, 
wat nog meer iss wij « r o e m e n in G o d z e l v e n " 
(vs. 11), die ons al deze zegeningen gegeven heeft. Wij 



44 

verblijden ons in de gaven, doch onze rust en onze hoog
ste vreugde kan slechts in den Gever dezer gaven zijn. 
Zijne heiligheid, die ons anders natuurlijk zou verschrik
ken, is nu onze vreugde; want Hij is onze God, en dit 
is ons geluk. 

.Nadat de apostel het fondament en de bron des heils, 
het vertrouwen en het genot, die uit dit heil stroo
men, had voorgesteld en alzoo alles tot God had terug-
gebragt, die slechts met verlorene en onmagtige zondaars 
te doen heeft, had hij de eischen der Joden vernie
tigd. J2oodra er sprake is van zonden, van genade en 
van den zondaar, zoo houdt elke meerderheid van den 
Jood boven den heiden op; hij heeft zich op niets te 
beroemen. De Jood kon niet zeggen, dat de zonde door 
hem of door de wet gekomen was; de mensch als mensch 
was daarvan de schuld. En dit belangrijke punt gaat 
hij nu behandelen. 

De mensch heeft zich echter evenmin als de Jood, te be
roemen; de God der genade treedt voor onze oogen, han
delende ten opzigte der zonde. De zonde toch is door 
éénen mensch in de wereld gekomen en door de zonde 
de dood. Paulus bewijst dus, dat de vraag aangaande 
de zonde niet alleen tot de wet, maar tot Adam, het 
hoofd des menschelijken geslachts, terug gebragt moet 
worden; want de zonde was niet door de wet gekomen 
— hoewel zij door de wet overvloediger is geworden en 
eerst toen als schuld kon toegerekend worden — maar 
door éénen mensch Adam en door die zonde de dood, welke 
tot allen is doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. 

De zin dezer vex'zen is niet, dat men alleen door toe
rekening der zonde van Adam verdoemd is. Wel is waar 
is zijne zonde zijn geslacht toegerekend, maar het is ook de 
persoonlijke toestand van een ieder, die hem om zijne 
eigene zonden verdoemt. Wij zijn ver van God onder de 
zonde geboren en hebben eene natuur geërfd, die vijand
schap tegen God is. De zoon heeft dezelfde natuur des 
vaders — eene natuur, die tot alle zonden en tot al het 
booze bekwaam en geneigd is. Wijl wij geboren zijn on-
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der ds zonde zoo zijn wij wel tot zondigen bekwaam, maar 
zijn daarom nog niet schuldig. Dit worden wij alleen 
door inderdaad te zondigen. De apostel scheidt echter 
onzen val in Adam — onzen toestand onder den val — niet 
van den toestand des harten voor God. "Wij zondigen 
en zijn daarom schuldig, omdat wij zondaars en in zonde 
geboren zijn. Door de zonde is Adam gestorven, en 
wij met hem, en als gevolg daarvan zondigen wij en 
zijn daarom dood in zonden en misdaden. Wij zijn 
derhalve in dubbele betrekking onder de gevolgen van 
Adams zonde, ten eerste, wij zijn zondaars en hebben 
eene verdorvene natuur; ten tweede, wij zijn schuldenaars 
voor God wijl wij als gevolg van dezen natuurlijken toe
stand gezondigd hebben. De mensch is derhalve niet 
alleen zondaar, maar ook schuldenaar en kan dus regt-
vaardig veroordeeld worden. Dit is van groot gewjgt, 
want zoodra wij de zonde van Adam tot eenige oorzaak 
van onze verdoemenis maken, dan blijft er niets meer 
over om het geweten te beschuldigen. 

Wij kunnen nu tot de bijzonderheden overgaan. In 
vs. 12 dan maakt Paulus gewag van de zonde als eene 
in de wereld aanwezige zaak. Hij stelt het daarzijn van 
den dood als het duidelijkste bewijs voor, dat de zonde 
ingekomen is. »De dood is tot a l le menschen door
gegaan , omdat a l len gezond igd hebben (vs. 12). 
De dood is het kenteeken'der zonde, door welke de mensch 
met of zonder wet verdoemd i s .—»To t de wet was 
de zonde in de wereld, maar de zonde word t n i e t 
toegerekend als er geene wet is" (vs 13). Als alge
meen beginsel wordt hier gezegd, dat de zonde door de wet 
openbaar geworden is; en dat hoewel iets op zich zelven 
kwaad kan zijn, het niet als overtreding wordt toegerekend 
zoolang men door de wet niet wist, dat het kwaad was. 
Niettegenstaande dit heeft »de dood toch geheërscht van 
Adam tot Mozes," en bewees het aanwezen der zonde, 
want de dood is de bezoldiging der zonde en niet alleen 
der overtreding. Indien men onder eene van God gegevene 
Wet staat en die overtreedt, dan is de dood het noodzake-
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lijk gevolg. Toen de wet echter nog niet gegeven was, 
heerschte de dood reeds op dezelfde wijze en dat over 
allen, die niet onder de wet waren; en dit bewees dat 
ook dezen onder het eeuwige verderf waren. »De dood 
hee r sch t e van A d a m to t Mozes toe , ook over 
d e g e n e n , die n ie t gezondigd h a d d e n in de gelijk
he id de r o v e r t r e d i n g van A d a m " (vs. 14), d. i. over 
degenen, die in eenen toestand waren geheel verschillend 
van dien van Adam en der, Joden, daar zij zonder wet gezon
digd hadden. De apostel stelt hier de Joden met Adam 
gelijk, zooals ook Hosea deed, als hij in hoofdst. 6 :7 van 
genen betuigde: «Zij overtreden het verbond, gelijk Adam." 
Beiden hadden een bepaald gebod — Adam direkt van 
God, de Joden door middel van Mozes — hetwelk zij 
overtraden. Dit was anders met degenen die tusschen deze 
beiden leefden. De dood heerschte over hen, wijl de 
zonde aanwezig was, en zij zondigden; het was echter niet 
in gelijkheid der overtreding van Adam. 

De apostel dringt zoozeer op deze waarheid aan, om
dat hij door het bewijs, dat Adam het hoofd der eerste 
schepping was en alzoo zijne zonde aan al zijne nako
melingen is toegerekend, er toe komen wil om in tegen
overstelling van Adam Christus als Hoofd der tweede 
schepping voor te stellen, in wien allen geregtvaardigd 
zijn. Adam is een voorbeeld desgenen die komen zou — 
Christus. Want even als de ongehoorzaamheid van Adam 
zoo had ook de gehoorzaamheid of het werk van Chris
tus eene werkende kracht op een groot aantal personen. 
Even als de dood alle menschen trof, zoowel hen, die 
gelijk Adam door overtreding van bepaalde geboden, als 
ook hen, die op eene andere wijze gezondigd hadden, 
zoo is ook het heilmiddel, hetwelk de Heer Jezus voor 
de zonde gebragt heeft, niet minder van algerneene strek
king. Het werk van zijnen dood heeft eene waardij, die 
voor den toestand des menschen berekend is, welke ook de 
vorm der zonde zijn moge. De Jood stierf onder den 
vloek der wet — Christus heeft dezen vloek gedragen. De 
heiden, zonder wet, stierf onder de zonde — Christus 
maakt hem door zijnen dood vrij. 

Adam en Christus worden dus hier tegenover elkander 
gesteld. Deze vergelijking stelt ons niet alleen in staat 
om op de regte wijze over zonde en genade te oordeelen, 
maar toont ons ook de uitgestrektheid en de voortreffelijk
heid van het werk van Christus. In den eersten Adam 
vinden wij de overtreding, in den tweeden de genade-
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o-ave. De dood kwam door de overtreding van den eer
sten Adam — de overvloedige genade Gods en dé gave 
in genade, d. i. het eeuwige leven, door Jezus Christus. 
^Vat is nu grooter, dat door de zonde van éénen de 
velen (*) gestorven zijn, of dat de genade Gods door 
éénen, Jezus Christus, over de velen (*) overvloedig is 
oeweest (vs. 15)? Er is echter nog meer (vs. 16); de 
o-enadegift staat niet gelijk met hetgeen door het zon
digen van éénen is veroorzaakt; want — en ziehier de 
heerlijkheid Gods — het oordeel is wel uit éénen (f) tot 
verdoemenis; maar de genadegift is uit vele overtredin
gen tot regtvaardigmaking. Het beginsel der genade strekt 
zich zoowel over de dingen als ook over de personen uit. 
Deze genade is voldoende voor de vergeving, welke de 
talrijke overtredingen der wet noodzakelijk hadden ge-v, 
maakt. — In den eersten Adam heerscht de dood over 
ons, in den tweeden heerschen de vrijgemaakten in het 
leven. Welk eene heerlijke tegenstelling! Want gelijk 
door de misdaad van éénen de dood geheerscht heeft, 
zoo worden zij, die den overvloed der genade en de vrije 
gave der regtvaardigheid ontvangen hebhen niet door 
het leven beheerscht — maar zullen zelven in het leven 
heerschen door den éénen, Jezus Christus (vs. 17). Door 
het geloof in Jezus wordt ons dus niet alleen de ééne 
zonde van Adam, maar alle zonden daarna gepleegd, 
vergeven, zoodat de genadegift ook hierin overvloediger 
is dan de schuld; doch niet alleenlijk dit »wij worden 
ook tot regtvaardigen gesteld," en zie hier de tweede schep
ping. Adam voor den val was rein, doch niet heilig en 
volmaakt; de christen door het bloed van Christus gerei
nigd, is heilig en volmaakt; zoodat hij niet teruggevoerd 
wordt in den toestand van Adam, maar voor God staat 
in Christus, met Hem één, een nieuw schepsel; derhalve in 
eenen gansch anderen, veel heerlijker toestand dan de eerste 
mensch in zijne reinheid. Hij behoeft door zijne gehoor
zaamheid het leven niet te behouden, en kan het door 
zijne ongehoorzaamheid niet verliezen. Hij heerscht in 
het leven. — De parenthese in vs. 13 begonnen eindigt 
met dit 17 vers. 

In vs. 18 wordt de algemeene gedachte, hoewel de verge

e f oi KtsïXoi. 
(t) Het woordje «éénen" (kvig) heeft hier niet direkt betrekking op 
Adam en ook niet direkt op overtreding, het drukt veel meer eene 
eenheid uit in tegenstelling met het woordje yvele" (TOAAUI/). 
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lijking tusschen Adam en Christus nog steeds volgehouden 
wordt, weder opgevat. «Gelijk dan nu door ééne over
t r e d i n g de ve rdoemeni s over a l l e menschen 
gekomen is ; "— daar zij allen in Adam gezondigd hebben, 
»zoo ook door ééne r e g t v a a r d i g h e i d (in het volgende 
vers gehoorzaamheid genoemd) — door Christns als Hoofd 
der tweede schepping door zijne gehoorzaamheid tot in 
den dood verworven — de r e g t v a a r d i g m a k i n g d e s 
l e v e n s t o t a l l e m e n s e h e n " (vs. 18). Het onderscheid 
tusschen vs. 18 en 19 ligt hierin, dat in vs. 18 van het 
komen der regtvaardigheid des levens tot allen niet over 
allen, gesproken wordt en- in vs. 19 van het stellen tot 
regtvaardigen niet van allen, — dit zou niet waar geweest 
zijn, daar niet allen geloofden — maar van velen; en van 
daar moest de tegenstelling ook behouden blijven van velen 
tot zondaars gesteld. De verdoemenis is tot allen gerigt, 
hoewel niet allen verdoemd worden; de regtvaardigma
king des levens is tot allen gerigt, hoewel niet allen tot 
regtvaardigen zullen gesteld worden. Ik kan alzoo een' iege
lijk het evangelie verkondigen en tot den zondaar zeggen:» Het 
bloed is voor den genadetroon, kom tot God;" tot den geloovi-
ge kan ik echter zeggen:«Gij zijt in Christus geregtvaardigd." 

De zonde en de dood, door Adam in de wereld gekomen, 
kon door de bedeeling der wet niet weggenomen wor
den ; zij is integendeel door de wet zooveel te meer uit
gekomen, daar de schuld veel grooter is tegen eene 
geschrevene wet te zondigen wier vervulling men nog 
wel op zich genomen had, dan zonder deze wet, zoodat 
de genade daardoor zooveel te grooter moest zijn en te 
heerlijker uitkwam. « O p d a t , gel i jk de z o n d e ge -
h e e r s c h t heeft tot den dood, a l z o o ook de 
g e n a d e zou h e e r s c h e n d o o r g e r e g t i g h e i d t o t 
h e t e e u w i g e l e v e n d o o r J e z u s C h r i s t u s , onzen 
H e e r " (vs. 20, 21). Indien de geregtigheid heerschte, 
gelijk de zonde geheerscht heeft, zoo zouden wij onder de 
eeuwige straf staan; maar de genade heerscht, hoewel 
door de geregtigheid. De genade is overvloedig geworden 
en niet de geregtigheid. God oefent zijne. onbeperkte 
geregtigheid in genade uit en ten eeuwigen leven. Be
halve een zeker voorgevoel van het eeuwige leven, strekte 
de verwachting der Joden zich alleen uit tot het leven aan 
deze zijde des grafs. God echter, geregtvaardigd in zijne 
genade door Christus, geeft het eeuwige leven over en 
aan de andere zijde van het graf. 
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BESCHOUWING 
OVER DEN 

BRIEF VAN PAULUS AAN DE ROMEINEN. 

HOOFDSTUK VI. - I s het echter waar, dat «waar 
de zonde meerder geworden is, ook de genade veel over
vloediger geweest i s ," dan geeft ook deze leer aanleiding 
om in de zonde te leven, daar alsdan de genade te meerder 
wordt. Deze tegenwerping door Paulus in vs. 1 in den 
vorm eener vraag opgenomen, beantwoordt hij in het vol
gende gedeelte van dit hoofdstuk. Op de vraag, «Zul
len wij in de zonde bl i jven, o p d a t de genade te 
meerder worde?" of met andere woorden:»Zal de genade 
zich niet meer aan ons verheerlijken kunnen, hoe meer 
wij in de zonde voortleven?" antwoordt hij: «Dat zij 
ve r r e ! " en toont daarop duidelijk aan, dat zulk een 
voortleven in de zonde voor den christen onmogelijk is, 
omdat hij aan hare heerschappij door den dood is ontrukt. 
«Wij, d i e der zonde g e s t o r v e n zijn, hoe zu l len wij 
nog in dezelve l even?" (vs. 2). 

Paulus spreekt derhalve in dit hoofdstuk over het leven 
van den geregtvaardigde. Wij zijn door den dood en de 
opstanding, uit kracht van het volbragte werk van Christus, 
in de tegenwoordigheid Gods gebragt. Wij gelooven in 
Hem, die Christus uit de dooden opgewekt heeft. Er wordt 
in dit hoofdstuk niet gehandeld over het wegdoen van 
onze zonden, daarvan was in het vorige sprake, maar over 
onze vrijmaking van de heerschappij der zonde. Wij heb
ben niet alleen gezondigd, maar zijn ook slaven der zonde 
en hier wordt ons aangetoond, hoe wij door de inplanting 
in den dood en de opstanding van Christus opgehouden 

4 
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hebben slaven der zonde te zijn en nu slaven der gereg-
tigheid geworden zijn. 

Van vs. 3—14 wordt ons nu de aard van dezen dood 
uit elkander gezet, en wij zien, dat het «gestorven zijn 
met Christus" niet slechts eene spreekwijze, maar eene 
waarheid is, die van het heerlijkste gevolg "voor onzen 
praktisch en wandel is. Het is echter, zooals ons even 
duidelijk bewezen wordt, nooit Tan den dood van Christus 
af te scheiden. Het zou een gevaarlijk beweren zijn zich 
buiten zijnen dood der wet en der zonde voor gestorven 
te houden. 

De onmogelijkheid, dat de christen in de zonde leeft 
bewijst Paulus vooreerst door hen te wijzen op hunne belij
denis in den doop afgelegd. »Of weet gij n i e t , dat zoo 
velen als wij tot (*) C h r i s t u s J e z u s gedoopt zijn, 
wij tot zijnen dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met 
Hem begraven door den doop to t den dood, opdat , 
gelijkerwijs C h r i s t u s u i t de dooden o p g e w e k t is 
door de heerl i jkheid des V a d e r s , alzoo ook wij in 
n ieuwighe id des levens wande len zouden." (vs. 3, 4). 

Door den doop worden wij met de openbaringen het 
standpunt van dengene in verbinding gebragt, tot de 
belijdenis van wiens naam wij gedoopt zijn. Zoo is het 
met den doop tot Mozes, tot Johannes, tot Jezus Chris
tus. De apostel zegt hier zeer duidelijk, dat wij, de 
geloovigen, met Christus dood in verbinding zijn gebragt, 
dat wij door den doop tot zijnen dood met Hem begraven 
zijn geworden. De dood van Christus is het bewijs dat 
de toestand des menschen volkomen en hopeloos slecht is; 
want zelfs de Zoon Gods moest, zoodra Hij de plaats des 
menschen voor God innam om den mensch van de zonde 
en hare gevolgen te bevrijden, den dood aan het kruis 
sterven. Zoodra nu iemand overtuigd wordt van zijnen 
verlorenen toestand, dan stemt hij hierin met God over
een, dat hij zichzelven niet redden kan, maar dat een 

(*) lot of op, zlq, wil naar onze meening zooveel zeggen als: lot 
Se belijdenis van. 
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ander, de Zoon Gods, dit doen moest; en zoodra hij door 
het geloof de Yerlossing in Christus aanneemt, dan is hij 
van den dood bevrijd, wijl Christus voor hem gestorven 
is; ja wat meer zegt, hij is niet meer aan'den dood onder
worpen, want met Christus verbonden, met Hem één, is 
hij met Hem gestorven, zoodat hij de bezoldiging der 
zonde — den dood — heeft ontvangen. Doch niet alleen 
dat, met Christus vereenigd en met Hem gestorven, is hij 
ook met Hem opgewekt en in Hem in den hemel gezet. 
(Ef. 2 : 5 , 6) Dit is waarheid voor allen, die Christus 
toebehooren. Ieder waar christen is in Hem mede gestor
ven en mede opgewekt. Is dit alzoo waar, dan wordt men 
door den doop, als een gestorvene met Christus, begraven, 
en staat, als een opgewekte met Christus, op. In den 
doop. neemt men afscheid van den eersten toestand, die 
voor God volkomen weggedaan is, om in den nieuwen 
toestand voor God te wandelen. In de praktijk is de doop 
de scheiding tusschen den ouden en den nieuwen toestand — 
tusschen het aardsche en het hemelsche. Men legt 
daarin voor God de betuiging af, dat zoo waarlijk men 
onder het water bedolven wordt, men ook met Christus 
is gestorven, en dat zoo waarlijk men uit het water op
staat, men ook met Christus is opgestaan. En God van 
zijne zijde geeft ons getuigenis door den doop, dat wij met 
Christus zijn gestorven en opgewekt, en Hij ziet ons in 
werkelijkheid begraven. God kent derhalve hen, die in 
Christus zijn, niet meer naar den eersten toestand in het 
vleesch, waarin wij als nakomelingen van den eersten Adam 
waren, maar naar den nieuwen in den opgewekten Chris
tus. Wij staan nu in zijne goddelijke geregtigheid 
voor God. 

Indien wij derhalve door het geloof in Christus ons één 
met God verklaard hebben aangaande den toestand van 
den natuurlijken mensch — indien wij deel aan den dood 
van Christus hebben en met Hem gestorven zijn — indien 
wij door den doop verklaard hebben van den ouden toestand 
gescheiden te zijn en door de opstanding van Christus 
in eenen nieuwen te zijn verplaatst — indien wij ons dus 

4* 
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volkomen als verdorvene en hopeloos verlorene raenschen 
in den dood hebben begeven — hoe zou het dan nu moge
lijk zijn de werken van dien veroordeelden toestand te 
doen, de vruchten van dien dood voort te brengen? Neen! 
het doel van deze veroordeeling en vernietiging des 
natuurlijken toestands door den dood van Christus is — 
«opdat ook wij in n i e u w i g h e i d des l evens wande
len zouden ." Wij kunnen niet aan eene zaak sterven 
om er in te leven. In den eersten toestand wandelden wij 
in de zonde en in den dood en nu, aangezien wij in 
Christus zijn, in nieuwigheid des levens, in tegenoverstelling 
met het »in de zonde leven." Het leven des christens 
is geheel en al nieuw en uit dit leven vloeit de wandel 
voort. De leer der regtvaardigmaking, zooals ons die 
voorgesteld wordt, verwerpt de gevaarlijke redenering 
des vleesches, welke, onder voorwendsel van reeds in het 
praktische bezit der geregtigheid te zijn, niet erkennen 
wil dat wij genade behoeven. 

De uitgestrektheid van dit nieuwe leven, in hetwelk 
wij door de opstanding verplaatst zijn, wordt ons hier op 
eene zeer treffende wijze voorgesteld. Christus had in 
zijnen dood God volkomen verheerlijkt. Zijne opstanding 
was derhalve noodzakelijk voor de heerlijkheid Gods. God 
was door zijne heerlijkheid zelve gehouden Christus uit 
de dooden op te wekken, even als Christus alles verheer
lijkt had, wat in God is, zijne geregtigheid, zijne liefde, 
waarheid en magt. Het was der heerlijkheid Gods onmo
gelijk den dood eene blijvende zegepraal te geven over Hem 
die getrouw geweest was; en de betrekking, die er tusschen 
God als Vader en Jezus bestond, veroorloofde niet, dat 
God zijnen Zoon slaaf liet blijven van hetgeen de vrucht 
der zonde en der magt des vijands was. Met één woord, 
God was het zijner eigene heerlijkheid als God en Vader 
verschuldigd Jezus uit de dooden op te wekken. Zoo is 
dan Christus opgewekt door de heerlijkheid des Vaders; 
en in dezen geheel nieuwen toestand, eene vrucht van de 
werkzaamheid dezer heerlijkheid, is Hij het voorbeeld en 
de uitdrukking van het leven, in hetwelk wij voor God 
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wandelen. Zonder deze openbaring zijner heerlijkheid in 
Christus, zou God toch altijd verborgen zijn gebleven, niette
genstaande de getuigenis zijner magt en goedheid. In den 
verheerlijkten Christus, als het middelpunt van al de raad-
slagen Gods, aanschouwen wij de heerlijkheid des Heeren 
met ongedekten aangezigte, en alle mond zal belijden, dat 
Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. 

Onze inplanting in den dood en de opstanding van 
Christus wordt in vs. 5 en 6 nog duidelijker verklaard. 
» W a n t ind ien wij met Hem ééne p l a n t g e w o r d e n zijn 
in de ge l i jkmaking zijns doods , zoo zu l len wij he t 
ook zijn in zijne o p s t a n d i n g ; d i t w e t e n d e , da t onze 
oude mensch mede gek ru i s igd is, opdat het l i gchaam 
der zonde te niet gedaan worde , opda t wij n ie t 
meer de zonde dienen." Van grooten zegen is voor hen, 
die in Jezus zijn, het woordje »mede;" — mede gekruisigd, 
•mede gestorven, mede begraven, mede opgewekt, mede 
levend gemaakt. Wij zijn met Christus ééne plant geworden, 
zoowel in zijnen dood, als ook in zijne opstanding — en 
derhalve op de innigst mogelijke wijze met Hem vereenigd. 
Wat den ouden mensch aangaat zoo zijn wij in zijnen dood 
volkomen voor God gestorven; en in zijne opstanding zijn 
wij ten leven vernieuwd en hebben nu ons standpunt voor 
God, als opgewekten met Christus. Wij zijn niet slechts 
door zijn bloed verzoend en geregtvaardigd, maar ook in 
zijnen dood gedood en in zijn leven levend gemaakt. — 
Het ligchaam der zonde beduidt den geheelen toestand des 
natuurlijken menschen, als der zonde en harer heerschappij 
volkomen onderworpen. Dit ligchaam der zonde nu, waarin 
wij van natuur ons leven, hadden en de zonde dienden is 
te niet gedaan, omdat de oude mensch medegekruisigd is 
en daarom heeft onze dienst der zonde opgehouden. Dit 
ophouden is het eenvoudige gevolg van het feit, dat wij 
met Christus gekruisigd zijn. Als opgewekten met Christus 
hebben wij opgehouden slaven der zonde te zijn. Wij zijn 
als slaven der zonde medegekruisigd, en als slaven der 
geregtigheid mede opgewekt. » W a n t die ges to rven i s , 
is van de zonde vr i jgesproken." (vs. 7). Men kan 
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eenen gestorvenen mensch geene zonde meer ten laste 
leggen, dit kan men wel eenen levenden mensch doen, hij 
is verantwoordelijk voor den toestand in welken hij verkeert. 

« Ind ien wij nu met C h r i s t u s ge s to rven zijn, zoo 
ge looven wij , dat wij ook met Hem zu l l en l even ;" 
(vs. 8) want wij behooren tot die andere wereld, waar 
Christus als opgewekte leeft; de kracht des levens, waardoor 
Hij leeft, is ons eigendom. Wij gelooven dit, «we tende 
dat C h r i s t u s , o p g e w e k t zijnde ui t de dooden , n ie t 
mee r s te r f t ; de dood hee r sch t n ie t meer over Hem." 
(vs. 9) En daarom rekenen wij op de opstanding, wetende 
daf wij zelven deel aan die opstanding zullen hebben door 
de volkomene overwinning over den dood in welken 
Christus door de genade voor ons gegaan is. Door het 
geloof zijn wij met Hem het leven ingetreden, daar wij 
deel hebben aan den dood, dien Hij voor ons gestorven is. 

De gehoorzaamheid van Christus werd tot den einde toe, 
tot den dood op het kruis op de proef gesteld. Hij wilde 
echter liever sterven, dan ongehoorzaam zijn, want dit zou 
Hem der zonde overgeleverd hebben. En dit was verre 
van Hem; Hij stierf en vervulde in zijnen dood zijne 
gehooi'zaamheid. Nu Hij God verheerlijkt heeft, heeft Hij 
voor eeuwig met de zonde afgedaan. Het gevolg van den 
dood des Heeren was, door de heerlijkheid des Vaders, de 
opstanding; Hij leeft eenig en alleen voor God, en heeft 
alzoo niets meer met de zonde te doen; zijn leven staat in 
verbinding met God alleen, want »dat Hij g e s t o r v e n i s , 
da t is Hij der zonde eenmaal g e s t o r v e n ; en dat Hij 
leeft , dat leeft Hij Gode." (vs. 10) Alzoo zijn ook 
wij — want wij genieten dit alles door het geloof — der 
zonde gestorven, en Gode levend geworden, en hebben 
geen ander levensvoorwerp dan God door Jezus Christus. 
Ik heb mij zelven dus voor dood te houden; ik heb het 
regt dit te doen, omdat Christus voor mij gestorven is. 
De zonde is niet dood, zij leeft; maar ik ben gestorven, 
de oude mensch is gekruisigd en vernietigd. Door de 
opstanding ben ik der zonde ontrukt, aan welke ik gestor
ven ben, want de Christus, dien ik ken, is opgestaan uit 
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de dooden en staat niet in verbinding met mijn natuurlijk 
leven. In dit zich voor dood houden, wat de zonde betreft, 
ligt de kracht voor mijnen wandel. De zonde heerscht 
alleen over levenden en indien ik dus dood ben, dan 
heerscht zij niet meer over mij. Zij heeft hare bezoldi
ging — alles wat zij van mij verlangen kon — ontvangen, 
en heeft derhalve niets meer te eischen en ik kan dus in 
volle vrijheid God dienen, wiens eigen leven ik in Chris
tus bezit (vs. 11). 

Daarom laat de apostel dan nu ook deze ernstige verma
ning volgen: «Zoo hee r sche dan de zonde nie t in 
uw sterfeli jk l i gchaam, om h a a r in zijne lus ten te 
gehoorzamen ; en s te l t uwe leden n ie t der zonde 
to t w a p e n e n der o n g e r e g t i g h e i d ; maar s te l t u zel
ven Grode als l e v e n d e n u i t de dooden, en uwe 
leden Gode tot wapenen de r g e r e g t i g h e i d " (vs. 12, 
13). Hier is geen spraak van een beginsel, maar van 
kracht. Li beginsel, zijn wij der zonde gestorven, in de 
praktijk heeft de zonde geene magt over ons. De dood 
heeft ons aan den dienst der zonde ontrukt, en wij hebben 
ons nu als «levenden uit de dooden" God over te geven 
tot den dienst der geregtigheid. Doch letten wij wel op, 
dat de bron dier kracht niet in de wet, maar in de genade 
ligt. )>De zonde zal over u n ie t h e e r s c h e n , want 
gij zijt n ie t onder de wet , maar onder de genade" 
(vs. 14). De wet eischt doch geeft niets, en daarom zijn 
wij onder de wet slaven der zonde; de genade vergeeft en 
schenkt en daarom kan de zonde niet over ons heerschen. 
Onder de genade hebben wij God aan onze zijde, die 
sterker is dan de zonde en wijl Hij de zonde geoordeeld 
heeft haar niet kan laten heerschen. 

Het vleesch ziet in de genade eene gelegenheid tot 
zondigen; wij zien echter hoe de apostel in dit hoofdstuk 
het vleesch telkens tot zwijgen brengt. In vs. 1 heette 
het: »Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te 
meerder worde?" Neen, want dan zou het niet meer die 
genade zijn, die om ons te behouden onze zonden vernietig
de. En hier in vs. 15: «Zul len wij zondigen, omdat 
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wij niet onder de wet , maar onder de genade zijn." 
Neen, want dan zouden wij op eene andere wijze weder 
slaven der zonde worden; want wij zijn slaven desgenen, 
dien wij gehoorzamen, »of der zonde to t den dood, of 
der gehoorzaamhe id tot g e r e g t i g h e i d " (vs. 16). Wij 
waren slaven der zonde, daar wij haar gehoorzaamden; 
nu echter, wijl wij in Christus Jezus zijn, zijn wij 
van de zonde vrijgemaakt en slaven der geregtigheid 
geworden; door welke vrijheid wij vrij geworden zijn 
God te dienen en der geregtigheid gehoorzaam te zijn, 
terwijl wij vroeger, onmogelijk God konden dienen. 
Het karakter des levens, hetwelk wij in Christus Jezus 
bezitten, is de gehoorzaamheid en wel eene gehoorzaam
heid tot geregtigheid. Wij wandelen in dezelfde geregtig
heid, die ons in Christus geregtvaardigd heeft. (vs. 17,18).— 
Slaven (*) der geregtigheid — Paulus bezigt deze uitdruk
king om de zwakheid des vleesches, hetzij omdat de 
Romeinen hem anders niet zouden begrepen hebben, hetzij 
omdat hij vreesde, dat, zoo hij eene minder sterke uit
drukking gebruikte, zij zich door de zwakheid des vlee
sches zouden laten vervoeren om in de zonde voort te 
gaan. — Deze slavernij nu was geen dienst zonder vrucht; 
de praktische geregtigheid openbaart zich in eene steeds 
grootere naauwgezetheid om den geheelen persoon voor 
God af te zonderen. Men gehoorzaamt, en de vrucht 
dezer gehoorzaamheid is h e i l i g m a k i n g (vs. 19), eene 
geestelijke vatbaarheid, die ons tot eene meer naauwkeu-
rige kennis van God voert. Even vrij als wij vroeger 
van de geregtigheid waren, zijn wij het nu in Christus 
van de zonde (vs. 20). De drie laatste verzen toonen ons 
de vrucht, het einde en het loon van een dienstknecht 
Gods. Die der zonde dienstbaar is heeft geene vrucht, 
daar de zonde geene vrucht draagt, zij eindigt met den 
dood. Die Gode dienstbaar is heeft nu reeds zijne vrucht 
tot heiligmaking en zijn einde is het eeuwige leven. Hij 

(*) Het grieksche woord Sovkoe drukt meer uit dan dienstknecht 
en daarom vertalen wij bet door slaaf. 



57 

bezit het nu reeds in Christus Jezus en zal er eenmaal 
het volle genot van smaken. 

HOOFDSTUK VII. Paulus heeft ons alzoo in hoofd
stuk 5 het resultaat van den dood en de opstanding van 
Christus voor de regtvaardigmaking en in hoofdstuk 6 voor 
het praktische leven aangetoond. In het eerste werd ons 
de vrijmaking van de schuld en in het tweede die van de 
magt der zonde voorgesteld. Er bleef nu nog ééne vraag 
ter behandeling over, namelijk het resultaat dezer leer 
voor de verpligting der wet. Welke plaats neemt de wet 
tegenover het christendom in,, nu Christus is opgestaan? 
Het geheele zevende hoofdstuk is hierop het antwoord en 
de apostel stelt ons hier de vrijmaking van de wet voor. 

In de eerste plaats merken wij op, dat het woordje wet 
in dit hoofdstuk zeer dikwijls voorkomt; doch niet altijd, 
gelijk wij zien zullen, in verband tot een en dezelfde zaak. 
Wet in het algemeen is een heerschend grondbeginsel, 
aan hetwelk een schepsel onderworpen is. Sta ik onder 
eene wet, dan sta ik onder eene autoriteit, die mij ver-
pligtingen oplegt, of mij eischen stelt. Hetzij ik deze ver
vul of niet vervul, hetzij ik het vermag of niet vermag, 
hetzij ik wil of niet wil — de wet eischt en is slechts door 
hare vervulling bevredigd. Aan dezulken nu, die de ware 
beteekenis eener wet kennen, wendt zich de apostel in de 
eerste plaats in dit hoofdstuk. 

» Ik sp reek to t degenen , die wet v e r s t a a n " (*) 
(vs. 1). Hier is dus de uitdrukking wet gansch algemeen. 
»Weet gij n i e t , b roede r s ! dat eene wet h e e r s c h t 
over den mensch , zoo l angen tijd a ls hij leef t?" — 
Zoolang er eene wet bestaat of in kracht is, zoolang is ook 
hij , die aan haar onderworpen is, aan hare eischen gebon
den; slechts de dood kan deze verpligting opheffen. Dit 
bewijst Paulus in vs. 2 en 3 door de huwelijkswet. In 
vs. 4 vinden wij de toepassing voor den geloovige. Men 

(*) Paulus zegt in vs. 11 niet: rou vófiov, maar vófiov (zonder 
artikel), en deze weglating van het artikel is hier van belang. 

5 
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denke echter niet dat in deze plaats onder het woordje 
wet slechts de tien geboden begrepen zijn; integendeel wil 
de apostel, dat wij daaronder alle eischen, welke aan het 
volk Israëls gedaan zijn en waardoor hunne verhouding tot 
God bepaald werd — ja zelfs alles, wat de geregtigheid 
als zoodanig van iederen mensen vorderen kan, zullen 
verstaan. — Onder deze wet kan de mensch niet anders 
dan verloren zijn, en daarom is het voor allen eene ern
stige en gewigtige vraag: Hoe word ik van de wet 
bevrijd? Wij kunnen ons onmogelijk langs eenen onregt-
matigen weg van de heerschappij der door God gegevens 
wet ontslaan, want al zijne eischen aan den mensch zijn 
volkomen regtvaardig. God heeft echter in Christus voor 
ons eenen regtmatigen weg tot volkomene vrijmaking van 
de wet bereid — eenen weg die ons geheel en al buiten 
haar bereik stelt. En deze weg is de dood. »Alzoo zijt 
° ° k gij? mijne b r o e d e r s ! der wet gedood door h e t 
l i g c h a a m van C h r i s t u s " (vs. 4). De dood is ook hier, 
even als bij de huwelijkswet, het eenige middel tot vrij
making. En wij zijn der wet gedood door het ligchaam 
van Christus — zoo als ons hier met duidelijke woorden 
wordt geleerd — en de wet kan ons dus niet meer berei
ken. Vermindert dit haar gezag? Neen — want wij zeg
gen dat Christus gestorven is. De wet toch kan op eenen 
dooden niet meer toegepast worden; maar haar gezag is 
gehandhaafd, aangezien de zonde met den dood is gestraft, 
en dit gezag is op de schitterendste wijze in den dood van 
Christus gehandhaafd. Zij, die onder de wet geweest 
waren en in Jezus geloofden, waren onder de voltrekking 
van het oordeel der wet gestorven; want in Christus is 
dit oordeel over hen voltrokken. Eene wet staat alleen 
met levenden en niet met dooden in betrekking. Eene 
vrouw wordt overspeelster zoo zij bij het leven van haren 
man eens anderen wordt, doch zij is vrij zoodra de man 
gestorven is. Evenzoo is het met den christen, hij kan 
niet twee mannen te gelijk toebehooren; de wet en de 
opgewekte Christus vereenigen zich niet om gezag over 
de ziel uit te oefenen. De toepassing van het aangehaalde 
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voorbeeld is echter wat den vorm betreft eenigzins anders 
voor ons, hoewel het beginsel blijft. De wet is niet 
gedood en verliest daarom hare regten niet; maar wij zijn 
gestorven, en daar wij gestorven zijn kan zij geene magt 
meer over ons uitoefenen, daar hare heerschappij bij den 
dood ophoudt. Wij zijn in Christus gestorven, en vervol
gens opgestaan en zijn dus door den dood van de wet 
gescheiden; onze tegenwoordige man is de opgestane 
Christus. Wij staan alzoo in geen enkel opzigt meer 
onder de wet, noch onder hare regtmatige eischen, 
noch onder haar regtvaardig oordeel. Zij is, om zoo te 
spreken, voor ons niet meer aanwezig, of liever, wij zijn 
voor de wet niet meer aanwezig, daar wij «door het 
ligchaam van Christus der wet gedood zijn." 

Wij zijn echter niet van de wet vrijgemaakt, om wette
loos te zijn, om zonder alle verantwoordelijkheid onzen 
eigenen wil te doen. Wij zijn geroepen Hem, dien wij 
toebehooreif te gehoorzamen want, zegt Paulus in vs. 4 , 
gij zijt van de wet vrij gemaakt «opdat gij zoudt worden 
eens a n d e r e n , desgenen, die u i t de dooden opgewek t 
is, opdat wij Grode v r u c h t e n d r a g e n zouden." Zoodra 
wij in verbinding met de wet staan, brengen wij den dood 
vrucht voort (vs. 5); doch vrijgemaakt van de wet en in ver
binding met Christus, den waren man, zijn wij bekwaam 
Gode vracht te dragen. Dit is voor den geloovige het heer
lijke gevolg van de vrijmaking van de wet. Opgewekt met 
Christus is hij een nieuw leven deelachtig geworden, hetwelk 
vrucht voortbrengt, doch waar de wet hare eischen niet meer 
kan laten gelden. 

In vs. 5 lezen wij: » W a n t toen wij in he t vleesch 
waren " — alzoo niet zijn, maar waren. Zoo zegt de 
apostel ook in hoofdst. 8 vs. 9: »Gij zijt niet in het vleesch, 
maar in den Geest." — Onder het woordje vleesch hebben 
wij hier natuurlijk het geheele karakter en den gehee-
len toestand, waarin de natuurlijke mensch voor God en 
onder wet staat, te verstaan. De met Christus opgewekte 
en daarom vernieuwde mensch is niet meer in dezen toestand 
voor God. Het vleesch is wel is waar nog in hem aan-
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wezig; doch hij staat niet meer onder zijne heerschap* 
pij, en zijn standpunt voor God is niet meer in het vleesch. 
»Toen wij in he t v leesch waren , we rk t en de bewe
g ingen der zonden die door de wet zijn, in onze 
leden om den dood v r u c h t e n te d ragen ." De harts-
togten, die tot zondigen aandreven, werkten in het vleesch, 
en door de eischen der wet wederstaan, werd de lust zoo
veel te meer opgewekt om de zonde, die het vleesch 
liefhad en de wet verbood, te doen. «Maar nu zijn wij 
v r i jgemaakt van de we t , o v e r m i t s wij ( d i e n ) ges to r 
ven zijn, onder w e l k e n wij gehouden wa ren , zoodat 
wij d ienen in n ieuwighe id des gees tes , en n ie t in 
o u d h e i d der l e t t e r . " (vs. 6). In Gal. 2 : 19 wordt ons 
met andere woorden dezelfde zaak geleerd: »Ik ben door 
(de) wet der wet gestorven." De wet is de dienst des 
doods. Allen, die onder haar zijn, zijn ter dood veroordeeld, 
aangezien zij zondaars zijn. Voor ons, geloovigen, is dit 
oordeel in den dood van Christus voltrokken. Ik kan nu 
zeggen, de wet heeft mij gedood, en ik kan er tevens 
bijvoegen, dat ik door dezen dood ook voor de wet dood 
ben. De wet is niet gedood, maar ik ben gedood en dat 
door hare geregtigheid. In den dood van Christus vind ik 
het einde van mijnen toestand in het vleesch en onder de 
wet. Zijn wij ééne plant met Hem geworden in de gelijk
making zijns doods, zoo zijn wij het ook in zijne opstanding. 
En als opgewekten met Christus zijn wij nu even min onder 
de wet, als Christus zelf, die ter regterhand Gods zit. Zoo 
draagt nu mijn dienst, gelijk wij in dit vers zien, een 
geheel ander karakter. Hij bestaat niet meer in de vervui
ling van letterlijke eischen, maar in den dienst des geestes. 
Wij wandelen als deelhebbende aan zijne natuur en aan 
zijn leven in de kracht van den Geest Gods in hetgeen 
Gode welbehagelijk is. Wij staan niet meer onder eene 
wet, die ons om de overtreding harer voorschriften onder 
den vloek brengt, maar wij zijn de geregtigheid in welke 
Jezus zelf voor God staat deelachtig. 

Daar het nu onder de wet onmogelijk was God te dienen, 
en men slechts den dood vrucht bragt, en daar men zelfs 
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yan de wet volkomen gescheiden en vrij moest zijn, om 
in Christus Jezus God werkelijk te dienen en Hem vrucht 
te dragen, hoe ligt kon dan de gedachte ontstaan, dat de 
wet zelve zonde was en eene slechte uitwerking had. Deze 
gedachte tracht de apostel in de volgende verzen te bestrij
den. Hij regtvaardigt de wet tegen iedere aanklagt en 
stelt haar waar karakter, zoowel als de afschuwelijkheid 
der zonde klaar in het licht. — Vooraf merken wij op,, 
dat de apostel zich hier, om zijne gedachten duidelijk en 
eenvoudig voor te stellen, van het woordje «ik" bedient. 
Menigeen heeft zich echter door dit woord laten verleiden, 
om te meenen, dat Paulus hier van zichzelven spreekt, 
van zijnen eigenen toestand en zoo ook van den toestand 
van iederen christen. Dit zou echter geheel en al strijden 
met den inhoud van de eerste helft van dit hoofdstuk, 
zoowel als met hoofdst. 6 en 8. Men vergelijke slechts 
vers 14 met vers 5 en met hoofdst. 6 : 1 4 , 18 ; zoo ook vers 
19 met het gansche zesde hoofdstuk en hoofdst. 8 vs. 4 — 
en men zal overtuigd worden, dat de apostel niet van 
zichzelven, maar geheel in het algemeen spreekt. Boven
dien geeft dit gedeelte zelf een afdoend bewijs. Wanneer 
leefde Paulus zonder wet, zoo als hij in vs. 9 zegt? 
Vóór zijne bekeering ? Voorzeker niet, want hij zelf zegt: 
»Ik ben besneden ten achtsten Sage, uit het geslacht van 
Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreër uit de 
Hebreen, naar de wet een farizeër" (Fil. 3 : 5). Van 
zichzelven kon hij dus niet zeggen: eertijds leefde ik zon
der wet, aangezien hij van der jeugd aan onder de wet 
geweest is; en zoo is het dus duidelijk, dat hij van den 
toestand des menschen spreekt; de mensch was eertijds 
zonder wet — van Adam tot Mozes (hoofdst. 2 : 12; 5 :14) . 
In de tweede helft van dit hoofdstuk stelt hij ons derhalve 
de ervaringen van eenen mensch onder de wet voor — 
zijnen toestand, zijnen strijd, en zijn einde. Wij zeggen van 
eenen mensch, omdat de apostel hier geheel in het algemeen 
spreekt en aantoont, welke de ervaringen zijn en hoeda
nig het oordeel over zichzelven is, van eene ziel die onder 
de wet is. En hoewel het waar is dat iemand, die niet 
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aan zichzelven ontdekt is, nooit zal kunnen zeggen.- »Ik 
neb een welbehagen in de wet Gods naar den inwendigen 
mensen," zoo kan toch de natuurlijke mensch soortgelijke 
ondervindingen maken, als ons in dit gedeelte beschreven 
worden. Overigens zal ieder christen, die zich uit 
onkunde of uit gebrek aan vrijmaking onder de wet plaatst, 
dezelfde ervaringen maken en denzelfden strijd hebben, die 
tot dezelfde slotsom leidt. 

Verder is het zeer opmerkelijk, dat in dit gedeelte van 
dit hoofdstuk noch van de genade, noch van Christus, noch 
van den Heiligen Geest sprake is , maar alleen van wet, 
van de kracht der zonde, van de onmagt en verdorven
heid des vleesches en van de vergeefsche pogingen in 
dezen toestand aangewend. Christus wordt eerst in vs. 25 
genoemd en wel als het eenige toevktgts- en reddingsoord 
voor den gevangene onder de wet der zonde en des doods — 
als den eenige, die een voldoend antwoord geven kan op 
de vraag: »Ik ellendig mensch! wie zal mij verlossen van 
dit ligchaam des doods?" 

Doch keeren wij tot vs. 7 terug, waar de apostel in 
de eerste plaats de wet tegen iedere beschuldiging tracht 
te regtvaardigen en het ware karakter der zonde aan het 
licht stelt. 

Hij bewijst dat door de wet de kennis der zonde komt: 
»Ik kende de zonde n ie t dan door (de) wet. W a n t 
ook kende ik de begeer l i jkheid n i e t , ind ien de 
wet n ie t gezegd h a d : Gij zul t n ie t begeeren ." (vs 9). 
De sonde en de begeerlijkheid worden door de wet in hun 
ware karakter gezien; het wordt openbaar, wat beide voor 
God zijn. De sonde is het in het vleesch wonende en 
werkende booze grondbeginsel, eene der wet tegenstrevende 
vijandige magt. Zij werkt hetgeen de wet verbiedt, en 
omdat zij het verbiedt. De begeerlijkheid nu is de in het 
vleesch oprijzende neiging of lust. Wanneer de wet zegt: 
»Gij zult niet begeeren," zoo geeft zij ons daardoor te 
kennen, dat deze begeerten en neigingen des vleesches 
boos zijn. Wat doet nu de zonde ? Zij vindt in het ver
bod zelf om te doen wat de lust begeerde, aanleiding om 
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deze lusten op te wekken, en werkt tegelijkertijd op deö 
wil om eiken wederstand te doen verdwijnen. Dit open
baart net ware karakter der zonde, hare afschuwelijkheid 
en hare vijandschap tegen het goede. »De zonde oor
zaak genomen hebbende door het gebod , heeft in 
mij al le begeerl i jkheid gewroch t " (vs. 8). Wet en 
gebod zijn in beginsel hetzelfde, hoewel onder het eerste 
meer de gelieele wet en onder het laatste meer een enkel 
gebod verstaan wordt. Men zou nu kunnen vragen: 
"Wordt dan de zonde niet door de wet geboren? Voorzeker, 
niet; deze was reeds aangewezig vóór de wet kwam; 
»want tot de wet was de zonde in de wereld," (hoofdst. 
5 : 13) «maar zonder wet is de zonde dood" (vs. 8). 
De wet doet de zonde niet geboren worden, maar stelt haar 
ware karakter aan het licht. De zonde is altijd aanwezig; 
doch waar geene wet is , is haar «.ware karakter verborgen. 
Zoodra echter het gebod komt, treedt zij te voorschijn en 
vertoont zich in haar ware karakter — als vijandschap 
tegen de wet Gods. »Doch zonder wet leefde ik 
eer t i jds , maar als he t gebod k w a m , werd de zonde 
l e v e n d , doch ik ben g e s t o r v e n " (vs. 9). Paulus 
spreekt hier geheel en al in het algemeen, zooals wij reeds 
bewezen, en wil eenvoudig aantoonen, dat door het gebod 
de zonde levend geworden is en alzoo haar ware karakter 
in tegenoverstelling van de wet aan het licht is getreden. 
Wij ontdekken reeds bij een kind, hoe de begeerlijkheid 
te voorschijn treedt, zoodra men het eene zaak, die het 
tot daartoe zonder erg en zonder bijzondere lust heeft 
gedaan, verbiedt. Door het gebod wordt de zonde, die 
zich tot hiertoe in die zaak als dood had voorgedaan, 
in het kind levend en spoort het aan tegen dit gebod te 
handelen. Zonder wet was het der zonde onmogelijk de 
ziel in zulk eenen strijd te wikkelen, en haar verantwoor
delijk voor de zonde te maken, daar zij deze zonder wet 
niet als zonde kende. Zoodra echter de wet aantoont 
wat zonde is, zoo is men niet meer onwetend, en gevoelt 
zich in het geweten beschuldigd over het overtreden der 
wet. Is iemand zonder wet, dan is de zonde wel is waar 
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aanwezig, doch zij is dood; zoodra echter het gebod 
komt, wordt de zonde levend; en wat is hiervan het 
gevolg? Zij veroorzaakt den dood. »Ik ben ge s to rven , 

' e n he t gebod, da t ten leven w a s , he t ze lve is mij 
t en dood bevonden ." (vs. 10). 

De wet zegt: »Doe dat, en gij zult leven," en deze 
verklaring is mij ten dood bevonden, daar zij de eischen 
Gods mededeelt aan eene zondige natuur, die door haren 
wil de vervulling dezer eischen weigert, en aan een geweten, 
hetwelk de regtvaardigheid der verdoemenis niet kan 
ontkennen. Men wandelde in eene stille onverschilligheid, 
zijnen eigenen wil doende, zonder kennis van God en bij 
gevolg zonder zondegevoel; de wet is gekomen en men 
sterft onder haar regtvaardig oordeel, hetwelk alles ver
biedt, wat men begeert. De zonde nu (de apostel stelt 
haar hier voor als een vijand, die iemand aanvalt) heeft, 
toen de wet gekomen is, wetende dat de eigenwil zou 
wederstaan en het geweten zou veroordeelen, van de 
gelegenheid gebruik gemaakt en den mensch tegen de wet 

'' doen opstaan en hem door dezelve gedood. De dood was, 
als oordeel van den kant Gods, voor den mensch het 
gevolg van de toepassing dier wet, die het leven belooft. 
« W a n t de zonde , oo rzaak genomen hebbende door 
het gebod, heeft mij v e r l e i d , en door h e t z e l v e 
gedood." (vs. 11). Het gebod heeft derhalve dezen dood 
niet veroorzaakt, maar de zonde. De wet heeft wel is 
waar van wege de zonde dit oordeel des doods uitgespro
ken, doch dit kan niet anders, daar »de wet he i l i g is, 
en he t gebod h e i l i g , r e g t v a a r d i g en goed i s , " (vs. 12) 
omdat zij de zonde verbiedt, en haar verbiedt terwijl zij 
den zondaar veroordeelt. I s d a n he t goede mij de 
dood geworden? D a t zij v e r r e ! m a a r de z o n d e , 
opda t zij als zonde zou openbaa r worden , werkende 
mij door he t goede den dood, opdat de zonde door 
he t gebod bovenma te zondig wierd." (vs. 13). Welk 
een treurig ding is de zonde toch! Hoe bovenmate slecht 
en verdorven is zij! Zij heeft door de heilige wet aan
leiding genomen mij onder het regtvaardig oordeel der 
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wet te brengen, en heeft alzoo door het goede mij den dood 
gewerkt. Dit openbaart ten volle haar ware karakter. 

Na derhalve de wet als heilig en goed geregtvaardigd 
en na bewezen te hebben, dat niet de wet, maar de 
zonde' de schuld is van het oordeel des doods, beschrijft 
de apostel den toestand eens menschen, die met kennis 
der in hem wonende en werkende zonde en der regtvaar-
dige eischen der wet zich onder de wet bevindt. Ik ben 
vleeschelijk, verkocht onder de zonde, ziedaar het resultaat 
waartoe zulk een mensch komen moet. — Men lette hier 
op het onderscheid in vs. 14 tusschen wij en ik. » Wij 
weten, dat de wet geestelijk is" — dit weten alle christenen; 
maar nu zegt hij niet: «wij zijn vleeschelijk, verkocht 
onder de zonde," maar: ik ben vleeschelijk verkocht 
onder de zonde. Het is niet de ervaring der christenen, 
die hij hier mededeelt, maar de ervaring van eenen 
mensch onder de wet. —'«Ik ben vleeschel i jk , ve rkoch t 
onder de z o n d e , " zoo moet de mensch onder de wet 
spreken; ik ben vleeschelijk en de wet is geestelijk; ik 
ben een shiaf der zonde en de wet eischt van mij, dat ik 
een slaaf der geregtigheid zal zijn. Welk eene tegenstel
ling ! En de oorzaak dezer belijdenis ligt in de onder
vinding, die hij op zijnen weg heeft opgedaan, en die in 
vs. 15—23 beschreven wordt. « W a n t h e t g e e n i k 
d o e , d a t k e n i k n i e t , w a n t h e t g e e n i k w i l , 
d a t doe ik n i e t , m a a r h e t g e e n ik h a a t , d a t «. 
doe i k " (vs. 15). Al is ook het geweten vernieuwd en 
al stemt het ook toe, dat de wet goed is , (vs. 16) wat 
helpt mij deze kennis en deze toestemming van het goede, 
indien ik het tegendeel doe ? Al is ook de wil veranderd 
en ten volle bereid het goede te doen, wat geeft mij 
dit, wanneer het doen van hetgeen goed is , niet gevon
den wordt (vs. 18). Ik weet, dat de wet slechts het goede 
eischt, en ik weet ook, dat hare eischen regtvaardig zijn; 
ik wensch ook niet dat deze beperkt worden, maar ik heb 
geene kracht dezelve te volbrengen. Wel is het waar, da t , 
wanneer ik het goede erken en bereid ben het te doen, 
»ik h e t k w a d e n i e t m e e r d o e m a a r de z o n d e s 
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d i e in mij w o o n t " (vs. 17); doch welk een troost ligt 
daarin? Dat ik deze belijdenis moet afleggen, is juist een 
bewijs van de treurige en verschrikkelijke slavernij, waar
onder ik zwoeg. Ik ken de afschuwelijkheid der zonde 
en toch ben ik haar slaaf; ik ken het goede, en toch doe 
ik het niet; ik haat het kwade en toch doe ik het. J a , 
niettegenstaande ik zoo gaarne God wil dienen en al mijne 
kracht inspan om toch eenmaal dit doel te bereiken, tel
kens moet ik zwichten voor eene onwederstaanbare magt, 
die mij in hare boeijen gevangen houdt. Ik ben zelf 
zulk een slaaf, dat ik ook het kwade niet meer doe, de 
zonde doet het en ik moet mij tegen wil en dank door haar 
laten gebruiken. Al mijne ernstige pogingen zijn te ver-
geefsch, en vermeerderen slechts mijnen troosteloozen 
toestand.; zij stellen mij steeds duidelijker de afschuwelijk
heid der zonde en de vreesehjke slavernij, waaronder ik 
gebukt ga, voor de oogen, en zij overtuigen mij steeds 
meer, dat: »in mijn v l e e s c h g e e n g o e d w o o n t " 
(vs. 18). Voortdurend moet ik belijden: » H e t g o e d e 
d a t ik w i l , doe i k n i e t , m a a r h e t k w a d e , d a t 
i k n i e t w i l , d a t doe ik" (vs. 19); doch er is geene 
kracht, geene volbrenging van het goede en daarom ook 
geen ware vrede des harten. 

In vs. 22—23 wordt in verschillende beteekenis van de 
wet gesproken, waardoor de toestand van eene niet vrij
gemaakte ziel onder de wet nog duidelijker aan het licht 
wordt gesteld. In vs. 22 vinden wij »de wet Gods ;" de 
inwendige mensch — het vernieuwde geweten en de ver
nieuwde wil — heeft welgevallen in deze wet, en dit 
welgevallen wordt in vs. 23 »de wet mijns gemoeds" 
genoemd. In hetzelfde vers staat ook: »Ik zie eene 
ande re wet in mijne leden." Van deze wet werd reeds 
in vs. 21 gesproken: »de we t , da t h e t kwade mij 
bijligt." Deze »wet in mijne leden" staat tegenover »de 
wet mijns gemoeds," en strijdt tegen dezelve, — het in 
mij wonende kwade staat geheel tegenover het welgevallen 
des inwendigen menschen. Toch is er nog, gelijk wij 
uit vs. 23 zien, eene andere wet in mijne leden, namelijk 
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»de wet der zonde" — het in mijn vleesch werkende, 
vijandige beginsel; en onder deze heerschappij brengt mij 
het in mij wonende booze, hetwelk »tegen de wet mijns 
gemoeds strijdt." 

In dezen toestand ben ik derhalve geheel en al een 
gevangene der zonde. Mijn doen en laten, mijn werken, 
ja mijn geheele persoon is volkomen aan de zonde onder
worpen. Ik mag zuchten, trachten, streven, willen — 
alles helpt mij niets; ik moet mij onderwerpen, ik moet 
gehoorzamen aan eene magt, wier afschuwelijkheid mij 
klaar voor de oogen staat, wier hatelijkheid voor God 
mij volkomen bekend is. Ik kan doen wat ik wil, 
alles is vruchteloos — ik ben als slaaf aan de zonde ver
kocht en geen mensen kan mij vrijmaken, want zij zijn 
allen slaven met mij en bovendien meer dan menschelij-
ke — goddelijke kracht is noodig om die ijzeren ketenen 
en boeijen te verbreken en die donderslagen en bliksem
schichten af te wenden. Mijne hoop op redding is ver
vlogen, ik ben volkomen verloren, volkomen verdorven, 
volkomen goddeloos; »ik e l lendig mensch! wie zal mij 
ver lossen van di t l igchaam des doods?" 

Ziedaar het einde van den strijd tegen de zonde — de 
mensch is overwonnen, de zonde overwinnaar — de mensch 
slaaf, de zonde heerschappij voerende. «Wie zal mij 
verlossen?" is de uitroep der diep gevoelde onmagt, 
gedurende den strijd telkens meerder ondervonden en 
eindelijk met schaamte en vertwijfeling erkend. De 
eigene geregtigheid is verdwenen, en de vroeger zoo dap
per strijdende mensch heeft de wapenen ter nedergeworpen, 
wijl hij de onmogelijkheid heeft ondervonden om eene 
heiligheid des vleesches te verwerven. De hoogmoed is 
verbroken, de eigene kracht vernietigd, de eigen wil 
omgebogen en God, die al deze pogingen der eigene 
geregtigheid gebruikte om de ziel van hare magteloosheid 
te overtuigen, hoort eindelijk den mensch de voor zijn 
hart zoo welluidende woorden uitroepen: »Ik ellendig 
mensch! wie zal mij verlossen van dit ligchaam des doods?" 
En zoodra heeft Hij dezen uitroep niet vernomen, of Hij 
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doet in de onder hare slavernij zwoegende borst al de 
vertroostingen des evangelies stroomen, en ontsluijert voor 
den blik des slaafs de heerlijke en nooit aanschouwde 
zegeningen eener eeuwige vrijheid, verworven door den 
dood en de opstanding van Christus en door Hem zelven 
met het onderpand zijns Geestes bezegeld. Ketenen en 
boeijen zijn verdwenen — oordeel en verdoemenis ontvlo
den; en de zoo even nog diep zuchtende en half wanhopende 
mensch, heft het hoofd omhoog en ademt met volle teugen 
de frissche vrijheidslucht in en vrolijk juichend stijgt de 
jubeltoon ten hemel: » Ik dank God door J e z u s C h r i s 
t u s , mijnen H e e r ! want Hij heeft mij verlost, Hij heeft 
mij vrijgemaakt, vrij van dit ligchaam des doods, Hij 
heeft voor mij overwonnen en in Hem ben ik meer dan 
overwinnaar!" 

Dit hoofdstuk heeft ons derhalve drie punten ontwikkeld: 
1. de vrijmaking van de wet door den dood (vs. 1—6); 
2. de kennis der zonde door de wet (vs, 7—13) en de 
toestand van eene naar wil en geweten vernieuwde ziel 
onder de magt der zonde en der wet (vs . 14—24). 

Voordat wij nu tot de beschouwing van het achtste 
hoofdstuk overgaan, moeten wij nog eenige opmerkingen 
over het 26 vers maken. Dit vers heeft reeds vele lezers 
in verlegenheid gebragt, zoowel met betrekking tot den 
inhoud als tot de plaats, welke de H. Geest het gegeven 
heeft, daar het plotseling den loop der gedachten afbreekt. 
De eerste kreet der vrijmaking: »Ik dank God door 
Jezus Christus," wordt, voor dat de apostel voortgaat deze 
vrijmaking nader te bevestigen en hare geheele uitgestrekt
heid bloot te leggen, door de woorden afgebroken: »Zoo 
dan dien ik zelf met het gemoed de wet Gods , 
maar met he t v leesch de wet de r zonde." Wil de 
apostel met deze woorden den toestand van eene niet vrij
gemaakte of van eene vrijgemaakte ziel beschrijven of wil 
hij den overgang van den eenen toestand tot den anderen 
daarmede uitdrukken? Noch het een noch het ander. 
Deze woorden bevatten eenvoudig een grondbeginsel, 
hetwelk het ware karakter van het gemoed en van het 
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vleesch aan het licht stelt. In de laatste helft van dit 
hoofdstuk is dit beginsel toegepast op eenen niet vrijge-
maakten toestand — eenen toestand onder de wet, en het 
resultaat was — hopenlooze gevangenschap. En wanneer 
nu Paulus datzelfde beginsel hier herhaalt, dan doet hij 
dit, om het toe te passen op den toestand eener vrijge
maakte ziel, die door de wet des Geestes des levens 
vrijgemaakt is van de wet der zonde en des doods, en 
om daardoor het tegenovergestelde resultaat aan het licht 
te stellen. 

Adam en Eva. 

»Het is niet goed, dat de mensch alleen zij" — alzoo 
sprak de mond des Heeren, nadat hij Adam, uit het stof 
der aarde geformeerd en door den adem Gods bezield, 
als heer en meester over al het geschapene had aangesteld. 
Merkwaardig woord! Adam was onschuldig en rein, hij 
leefde in de tegenwoordigheid Gods, die hem als een 
vriend kwam bezoeken; hij woonde op eene aarde, die het 
rein en onbedorven werk van God zelven was; alles wat 
deze aarde schoons en edels opleverde was zijn regtmatig 
eigendom en hij kon met volle teugen al hare heerlijkheid 
smaken; de vruchten des velds, het geboomte, ja alle 
dieren, zoo visschen als vogelen, zoo viervoetige als 
kruipende, moesten tot zijne veraangenaming diehen; hij 
had niets te doen dan in ongestoord genot de heerlijke 
weldaden Gods te ontvangen, te bewonderen, en te genie
ten — en toch, hem ontbrak iets. Hij was alleen! — de 
eenige mensch op aarde, hij bezat niemand, die met hem 
kon gevoelen, met hem kon deelen in zijne onschuldige 
vreugde, met hem Jehovah voor zijne goedheid kon loven 
en danken. 

Adam gevoelde dit gemis, want wij lezen van hem, 
dat hij de namen van al het vee, en van het gevogelte 
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des hemels, en van al het gedierte des velds had genoemd, 
maar dat hij voor den menssh geene hulpe vond, die 
tegenover hem was. Doch nog vóór dat de behoefte aan 
eene hulpe in Adam ontwaakt was, had de Heer reeds 
gezegd: »Het is niet goed, dat de mensch alleen zij; ik 
zal hem eene hulpe maken, die tegenover hem zij." 
Welk eene goedheid Gods! Vóór dat de mensch de 
gedachte heeft aan het gebrek, heeft de Heer het reeds 
gevoeld en er in voorzien. Hij weet eer en beter dan 
wij al hetgeen wij behoeven. 

»Toen deed de Heere God eenen diepen slaap op Adam 
vallen, en hij sliep; en Hij nam ééne van zijne ribben, 
en sloot derzelver plaats toe met vleesch, en de Heere 
God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, 
tot eene vrouw, en Hij bragt haar tot Adam. Toen zeide 
Adam: Deze is ditmaal been van mijne beenen, en vleesch 
van mijn vleesch! Men zal haar Manninne heeten, omdat 
zij uit den man is genomen" (Gen 2 : 21—23). Alzoo 
werd Eva uit Adam genomen, en was derhalve van het
zelfde maaksel als hij, uit de aarde aardsch. Zij ontving 
al hare zegeningen, hare schoonheid, hare- waardigheid, 
ja alles wat zij bezat van hem. En tevens zij was noo-
dig voor hem, en daarom was zij geschapen. Zij genoten 
te zamen dezelfde zegeningen, verheugden zich met dezelfde 
vreugde, regeerden te zamen de geheele schepping. Welk 
eene liefelijke harmonie! Welk eene schoone en heerlijke 
eenheid! En het was God zelf, die deze had daargesteld. 
Hij had Adam geschapen en Hij had Eva in den slaap 
uit Adam genomen. 

Welk eene schoonheid heeft God niet in deze schepping 
ten toon gespreid! Welk eene wijsheid en volkomene liefde 
heeft Hij daarin niet geopenbaard! Doch dit alles ver
krijgt eene diepere en schoonere beteekenis, indien wij, 
geleid door het volle licht en de volle waarheid des evan
gelies , Adam en Eva beschouwen als de type van Christus 
en de Gemeente. Niets is belangrijker dan eene type, om
dat ons daarin op eene zeer duidelijke en treffende wijze 
eene waarheid in beeld voor de oogen wordt geschilderd. 
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Dit wil niet zeggen, dat eene waarheid op eene type kan 
gebouwd worden; maar dat, indien wij de waarheid duide
lijk in andere gedeelten van het Woord verklaard vinden, 
wij in de type die waarheid op eene aanschouwelijke wijze 
vinden voorgesteld en haar bewonderen 

Christus en de Gemeente, hunne onderlinge eenheid en 
genegenheid — ziedaar hetgeen ons in de schoone en tref
fende geschiedenis van Adam en Eva wordt voorgesteld. 
Christus, het afschijnsel der heerlijkheid Gods en het uit
gedrukte beeld zijner zelfstandigheid, was door God gesteld 
tot een erfgenaam van alles. Hij was de tweede mensch — 
de Heer uit den hemel. En als zoodanig heer en meester 
van al het geschapene. David zegt van Hem: »Als ik 
uwen hemel aanzie, het werk uwer vingeren, de maan en 
de sterren, die gij bereid hebt: Wat is de mensch dat gij 
zijner gedenkt? en dé Zoon des menschen, dat gij hem 
bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan 
de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond! 
Gij doet hem heerschen over de werken uwer handen; 
gij hebt alles onder zijne voeten gezet." Om dit alles in 
bezit te nemen kwam Hij op aarde, van waar Hij door 
de boosheid der menschen is verbannen, en nu wacht Hij 
in den hemel het oogenblik af, dat hij naar den wil van 
God zijn eigendom zal ontvangen en in heerlijkheid over 
de gansche schepping zal heerschen. — Doch wij houden 
ons nu alleen bezig met Christus in betrekking tot de 
Gemeente. Hij had in den hemel het volle genot der 
tegenwoordigheid Gods, al het geschapene was het werk 
zijner banden en daarin verlustigde Hij zich; Hij was als 
een voedsterling bij God, en was dagelijks zijne verma
king , te allertijd voor zijn aangezigt spelende. Zijn geluk 
was volkomen — en toch Hem ontbrak iets. Hij was alleen, 
zonder hulpe, en God zeide: »Het is niet goed dat de 
mensch alleen zij." Hij liet den eersten mensch niet 
zonder hulpe, en evenmin kon Hij den tweeden mensch 
alleen laten. Gelijk er in het eerste geval eene leemte 
in de schepping' zou geweest zijn zonder Eva, zoo — won-
dervolle gedachte! — zou er in het laatste eene leemte in 
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de nieuwe schepping geweest zijn zonder de Gemeente. 
De Gemeente was noodig voor Christus; Hij was zonder 
haar niet volmaakt, want »zij is de vervulling van Hem, 
die alles in allen vervult." Hij moest, even als Adam, 
eene gezellin hebben, die met Hem kon gevoelen, zich 
met Hem kon verheugen, met Hem kon genieten en 
heerschen. Hij zelf begeerde zulk eene hulpe en daarom 
verliet Hij de heerlijkheid des hemels, gaf zijne heer
schappij en magt prijs en werd een dienstknecht, om op 
deze zondige aarde haar te zoeken, naar wie zijn hart 
verlangde. De gezellin toch, die God Hem gegeven had, 
bevond zich te midden eener verlorene en schuldige wereld 
aan wie zij in alles volkomen gelijk was. Zij behoorde eenen 
ander — den duivel — toe; en om haar in bezit te krij
gen , moest Hij alles verlaten, alles prijs geven. Doch 
zijne liefde voor haar was zoo groot, dat Hem niets te 
verachtelijk of te pijnlijk was om zijn doel te bereiken, 
niets te groot, te heerlijk of te kostelijk — zelfs zijn eigen 
leven niet — om voor haaf bezit over te geven. Hij 
betaalde met vreugde den duren koopprijs. De koopman 
had na lang zoeken de parel van groote waarde, waarnaar 
zijn hart zoo zeer verlangde, gevonden en zoodra hij ze 
gevonden had ging hij heen en verkocht alles wat hij bezat 
en kocht die parel. 

Christus gaf zijn leven voor zijne Gemeente. Dit 
moest geschieden, omdat zij het eigendom des Satans en 
en eene slavin der zonde was, hoewel zij reeds in Hem 
vódr de grondlegging der wereld door God was uitverko
ren. Er is een groot onderscheid tusschen het voornemen 
Gods en de openbaring of de vervulling van dit voorne
men, want eerst toen de koopprijs geheel betaald was en 
Christus in het graf was gelegd, kwam het tarwegraan 
ten derde dage uit de aarde te voorschijn met de heer
lijkste en schoonste vrucht. In den slaap had God uit 
Hem eene hulpe geformeerd, die van dat oogenblik af 
met Hem zou deelen in al zijne vreugde en heerlijkheid — 
eene hulpe, die aan Hem volkomen gelijk was, vleesch 
van zijn vleesch, been van zijne beenen. Hij , de tweede 
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mensch, de Heer uit den hemel, had eene maagd voort-
gebragt, die nu op de innigste en volmaaktste wijze met 
Hem vereenigd was. Naauwere vereeniging is er wel niet 
mogelijk, dan wanneer men hetzelfde lévensbeginsel, 
dezelfde natuur, dezelfde eigenschappen, dezelfde heerlijk
heid , dezelfde liefde bezit. »En Christus heeft de Gemeente 
liefgehad en zichzelven voor haar overgegeven, opdat Hij 
haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad 
des waters door het woord; opdat Hij haar zichzelven 
heerlijk zou voorstellen, eene Gemeente, die geene vlek 
of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig 
zijn en onberispelijk." Alzoo was de Manninne van den 
tweeden mensch uit het graf van haar Hoofd te voor
schijn getreden. Heerlijke schepping! "Wonderbare genade 
en liefde van God! 

Hier is geene spraak meer van de behoudenis van verlorene 
zondaars en hoe God die bewerkstelligd heeft, maar hier is 
spraak van de vereeniging der Gemeente met den Zoon 
van God, van hare volkomene gelijkvormigheid aan Hem. 
De zaligheid van bijzondere personen is eene belangrijke 
zaak, maar is geheel iets anders dan de daarstelling der 
Gemeente. De geloovigen des ouden verbonds zijn allen 
behouden, doch geen van hen is lid der Gemeente. En 
het is noodzakelijk dit te verstaan. De heerlijke plaats 
der Gemeente — hare bijzondere betrekking tot den Zoon 
des menschen, den Heer van den hemel — hare bijzondere 
voorregten en waardigheden — dit alles moet de rijkste, 
de zeldzaamste en de heerlijkste vruchten voortbrengen. 
(Zie Ef. 5 : 23—32). 

Het ligchaam van Christus te zijn, vleesch van zijn 
vleesch, been van zijne beenen, zijne vervulling — welk 
eene wondervolle heerlijkheid! Heerlijke vruchten moet 
zij voortbrengen, die vereeniging met den tweeden mensch! 
Welk eene vertrouwelijkheid heersekte er niet tusschen 
Adam en Eva! Zij bewandelden denzelfden weg, zij waren 
één in al hunne gedachten, woorden en werken, geen 
oogenblik van verwijdering was er tusschen hen. Zou 
het tusschen Christus en de Gemeente anders zijn? 
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O gewis niet; ook zij zijn beiden één, bewandelen den
zelfden weg, hebben betzelfde gevoelen, dezelfde gedach
ten , ook zij blijven eeuwig ongescheiden. Geen oogenblik 
van storing is er tusschen haar en Hem. Zij wandelt in 
ongestoord genot aan zijne hand voorwaarts — nu door 
de woestijn, spoedig in de vele woningen des Vaders. 
Dan zal Hij, als de ware Man, op den troon zitten en 
in gemeenschap met zijne bruid, de Gemeente, heerschen 
over de herstelde schepping. Hij is het Hoofd en zij het 
ligchaam, te zamen één mensch, zoo als wij lezen in Ef. 4 : 
»Tot dat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs 
en der kennis van den Zoon Gods, tot eenen volkomenen 
man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus." 
De Gemeente zal eene geheel eenige plaats in de heerlijk
heid beslaan. Geen schepsel was zoo nabij Adam als Eva, 
omdat niemand een deel van hem zei ven uitmaakte. Zoo 
ook met de Gemeente; zij zal de beste plaats in de heer
lijkheid innemen — zij zal zitten aan de regterhand van 
Christus; omdat zij uit Hem is genomen, een deel van 
Hem zei ven uitmaakt. 

Geliefden! zoo Paulus ook tot u zeggen kan: »U heeft 
Hij mede levend gemaakt daar gij dood waart door de 
misdaden en de zonden . . . . en u mecle opgewekt en mede 
gezet in den hemel in Christus Jezus," dan zijt gij ook 
leden van die Gemeente, die door den Vader voor Christus 
is geformeerd en Hem tot eene hulpe, eene gezellin in 
zijne heerlijkheid is gegeven, dan zijt gij met Hem één 
en van dezelfde natuur — dan zult gij met Hem in alle 
eeuwigheid over al het werk zijner handen heerschen. 
Indien dit uw deel en uwe toekomst is, dan behoort 
ook uw wandel door de genade van God, heilig en onbe
rispelijk te zijn, dan behoort gij u als eene bruid voor 
baren bruidegom van elke besmetting streng te onthouden, 
opdat Hij a ten allen tijde gereed vinde om in te gaan 
in de woningen des vredes en der eeuwige heerlijkheid. 
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Laat dien tak los. 

De volgende geschiedenis eener schotsche dame werd 
ons onlangs verhaald, die wij om haren treffenden inhoud 
hier wenschen mede te deelen. 

Het was gedurende eene geestelijke opwekking in Schot
land, dat vele vrienden en vriendinnen van deze dame 
tot Jezus gebragt waren. Daar zij zelve eenige onrust 
over haren toestand gevoelde, ging zij tot eenen dienst
knecht des Heeren, die daar in die omstreken het evan
gelie verkondigde en zeide hem, dat zij zeer ongelukkig 
was. )) Dat doet mij zeer veel genoegen, mevrouw," 
antwoordde hij haar. Verwonderd en zelfs wel eenigzins 
boos over zulk een antwoord, verhaalde zij hem al hare 
pogingen, die zij in het werk gesteld had om behouden 
te worden, hoeveel zij gelezen en gebeden had en dat zij 
toch nog geenen vrede had gevonden. Hij antwoordde 
haar dat zij door al hetgeen zij gedaan had en nog doen 
zou, niet behouden kon worden, maar wel door hetgeen 
Jezus sedert lang voor haar aan het kruis had volbragt. 
Dit alles was haar zeer duister en zonderling. Zij nam 
afscheid van den prediker en bezocht eene vriendin, die 
eerst onlangs tot bekeering gekomen was. Zij vroeg haar , 
wat zij toch wel gedaan had om vrede t©« verkrijgen, 
waarop deze antwoordde: » Gredaan! Ik heb niets gedaan I 
Het is door hetgeen Jezus gedaan heeft, dat ik vrede met 
God gevonden heb." De dame antwoordde, dat dit 
juist hetzelfde was, wat de prediker haar zoo even gezegd 
had, maar dat zij er niets van begreep. Te huis terug
gekeerd was hare onrust nog vermeerderd, en in hare 
kamer op de knieën vallende, besloot zij niet eerder op te 
staan, voordat zij vrede en rust gevonden had. Vele 
uren verliepen en eindelijk, uitgeput van vermoeijenis, 
viel zij in slaap. Toen droomde zij, dat zij in eenen verschrik-
kelijken afgrond gevallen was, doch dat zij zich aan eenen 
zwakken boomtak, die boven dien afgrond hing, vasthield. 
Daar hing zij schreijende en roepende om hulp, totdat 
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eene stem, van beneden komende, haar toeriep: »Laat 
dien tak los dan zult gij in mijne armen vallen en gered 
zijn." »Heer, behoud mij!" riep zij op nieuw, en wederom 
antwoordde de stem: »Laat dien tak los." Zij durfde hem 
echter niet los te laten en ging voort met te roepen: 
•>Heer, behoud mij!" Eindelijk zeide degene, die beneden 
stond en wiens stem zij wel hoorde, doch wien zij niet 
zag, op de teederste en ernstigste wijze tot haar: »Ik 
kan u niet redden, zoolang gij dien tak vasthoudt!" Toen, 
als wanhopig, liet zij hem los, viel in de armen van 
Jezus en de vreugde die zij ondervondt deed haar ontwa
ken. De les, die deze droom haar gaf, was niet verloren 
voor haar. Zij begreep dat Jezus al haar vertrouwen 
waardig was en dat zij niet alleen geenen tak van eigene 
geregtigheid noodig had, maar dat ook hare hardnekkigheid 
om dezen tak vast te houden, haar van Jezus verwijderd 
hield. Zij liet los en gaf zich aan Jezus over met geheel 
haar hart en hare gansche ziel, 

Markus XIV : 3—9. 
Gaat er thans niet iets dergelijks om ? — eene geneigd

heid om den dienst, aan den persoon van Christus gedaan, 
te verwijten, alsof de kracht die dus besteed wordt 
verspild is, en had behooren gebruikt te worden voor 
de armen — eene taal der philantropie, welke zou willen 
verhinderen dat de flesch voor Jezus gebroken wordt. 
Het is veel gemakkelijker aan de armen te geven dan 
onze genegenheden aan den persoon van Jezus te betui
gen. De natuur kan alleen bezorgd en ontrust zijn 
over vele dingen; maar nooit zal de natuur zitten aan 
de voeten van Jezus en zijne woorden hooren. Zij kan 
het huis in wanorde brengen door het gewigt van haren 
dienst; maar zal het nooit vullen met de geur der 
zalving. 
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Merkt ook op, hoe de liefde tot den persoon van Chris
tus de regte soort van dienst doet verrigten, al is er zelfs 
geen volkomen inzigt van dezelve. Dit is zeker, dat deze 
liefde tot Christus persoon ons regt doet wandelen. 

MEDEDEELINGEN OVER HET WERK GODS 

IN ONZE DAGEN. 

IERLAND. — Den volgenden brief namen wij over uit een 
traktaat in London bij Thomas Harrild verschenen. 

Clifden, 28 Nov. 1860. 
Waarde Vriend! 

Zoo even ben ik hier terug gekomen van een bezoek 
van twee of drie dagen, en nooit zag ik de zending 
in zulk eenen belangwekkenden toestand. De vele 
gebeden, die hier tot den troon der genade zijn op
gezonden, zijn op eene wondervolle wijze verhoord. De 
Heilige Geest heeft in Connemara een groot werk aange
vangen en vele bekeeringen hebben aldaar plaats gevonden. 
Een dezer bekeeringen, die de aandacht van het geheele 
distrikt tot zich getrokken heeft, en eene maand geleden 
is voorgevallen, wil ik u mededeelen. 

Een jongeling, de zoon van eene Roomsche weduwe, 
werd gedurende zijnen dagelijkschen arbeid op eene bijzondere 
wijze hevig aangetast. Hij viel neder en begon terstond 
uit alle magt te schreeuwen dat hij een zondaar, een 
verlorene was. Dit gebeurde op eenen marktdag en zon
der eenige aanleidende oorzaak in eene der voornaamste 
straten van Clifden. Hierdoor ontstond een groote 
oploop. Ten laatste bragt men hem naar het huis zijner 
moeder, waar hij eenigen tijd in een smartelijk lijden, zoo
wel naar ligchaam als naar ziel blijven moest. Zijne 
Roomsche betrekkingen trachtten hem door de zoogenaamde 
heilsmiddelen der Roomsche kerk te genezen. Zij bespreng-
den hem met wijwater, en bonden rozenkransen om 
zijnen hals. Hij wederstond hen in alles, verbrak de 
rozenkranzen en smeet ze op den grond. Zij bragten 
priesters tot hem, doch zijn eenig antwoord was: 
ii Ik heb geenen priester noodig, dan Jezus." Hij vlood ten 
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laatste uit het huis om aan deze aanvallen te ontsnappen 
en viel onmagtig op den weg neder. Niemand wist waar 
hij was, honderden zochten naar hem. Eindelijk werd hij 
door de politie gevonden, en in het huis eener Katholieke 
familie gebragt, waar men bemerkte, dat hij zijne spraak 
verloren had. Hij bleef verscheidene dagen zonder voedsel, 
doch was den geheelen tijd in het genot van eenen zaligen 
vrede en vol van liefde tot den Heiland. Dit werd duide
lijk uit de geschrevene antwoorden, die hij op de hem 
gedane vragen gaf, uit zijn onophoudelijk lezen in de 
Schrift, uit zijn genoegen in het hooren zingen en bidden, 
en uit zijne groote belangstelling in het heil van andere 
zielen. Eene groote menigte menschen kwam hem bezoe
ken, en de grootste belangstelling was opgewekt. Plet is 
nu juist eene maand geleden dat hij getroffen werd. Hij 
heeft zijne ligchamelijke kracht terug gekregen, doch niet 
de kracht om te spreken. Het is zeer belangrijk om 
getuige te zijn van zijnen ernst, zijne Schriftkennis, zijne 
liefde tot Jezus en zijnen vurigen ijver. De Heer schijnt 
hem met een bijzonder oogmerk bezocht te hebben, dewijl 
zijne ondervinding der waarheid inderdaad verrassend is. 

Eenigen tijd, nadat hij getroffen was, vroeg hem de 
heer d'Arcy of hij voor hem bidden zou. Hij schreef 
als antwoord: »Bid voor mijne moeder, maar zing voor 
mij." Toen ik hem de eerste maal zag, was hij omstreeks 
drie weken in dien toestand geweest. Ik zeide tot hem: 
«Zijt gij gelukkig?" Hij schreef: «Ik ben zoo gelukkig, 
als ik op den 2den November was, dat was de dag die 
mijne keus bepaalde op U , mijn Heiland en mijn God." 
Ik zeide: "Waarom zijt gij gelukkig?" Hij antwoordde: 
»Omdat ik in mijnen Heiland geloof, die voor mij zijn 
kostbaar bloed op het kruis vergoot; Hij was toornig op 
mij, doch zijn toorn is van mij weggenomen, geprezen zij 
zijn heilige naam." 

Ik zeide: «Hebt gij vrees voor de toekomst?" Hij 
schreef: »Neen; want Jezus is bij mij; zijn stok en zijn 
staf vertroosten mij. Ik kan nu met Job zeggen: Hoewel 
Hij mij slaat, zoo zal ik toch op Hem vertrouwen." 
Kort daarop zeide hij: »Ik hoop op den Heer, dat Hij 
mij de spraak wedergeven zal om deze heerlijke dingen 
aan arme zondaars te verkondigen.'" Ik zeide: >-, Des 
Heeren tijd is de beste." Hij antwoordde: » J a , Hij heeft 
er zijne wijze bedoeling mede om mij stom te laten. Hij 
gaf de spraak, en Hij heeft ze weggenomen, en als Hij 
het noodig keurt, zal Hij ze wedergeven. Ik weet, dat 
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Hij liet doen kan, want hij deed meer dan dat voor mij — 
Hij heeft mij uit het geweld des Satans gered en mij zijnen 
Geest gegeven. Dat was het grootste wat Hij voor mij 
deed, nadat Hij mij op deze aarde schiep. Ik geloof, dat 
het een grooter wonder is, dan eenen dooden op te wek
ken." Zulke uitdrukkingen, zijn kalm vertrouwen en zijne 
ernstige toespraken aan de hem hezoekenden, maken te meer 
indruk als men daarbij bedenkt dat hij een zeer onwetend 
jongeling was, opgegroeid in eene der armste hutten en 
omringd door domme Roomschen. Bij een volgend bezoek 
vroeg ik hem waarom hij niet spreken kon. Hij zeide: 
»ket kwam omdat ik God niet vertrouwde; ik zeide in 
mijn hart dat het nutteloos was op God te vertrouwen; 
en op hetzelfde oogenblik nam God mijne spraak weg." 
Zijne vermaningen aan allen om op God te vertrouwen en 
niet te tioijfelen waren zeer treffend. 

Ik heb gedurende deze weinige dagen vele belangrijke 
gesprekken met dezen jongen man gehad. Hij bezocht 
eenige vergaderingen, en schreef steeds een ernstig en 
nuttig woord voor de vergaderden, en twijfelde nooit, 
dat hij spoedig zou kunnen spreken. Wij volhardden allen 
in het gebed voor zijne herstelling, en daardoor werd 
groote belangstelling opgewekt. 

Wij hebben reden te gelooven, dat nog vier of vijf 
bekeeringen hebben plaats gevonden, waardoor onze opge
wektheid nog grooter werd. 

Ik begon mijnen brief reeds vroeger, en besluit hem 
eerst op den 28Bten November. Ik ben verheugd, dat ik 
hierdoor in staat ben u nog eene treffende gebeurtenis te 
verhalen. Er was veel voor dien jongen man gebeden, 
en hij had groote begeerte om naar eene kleine bidstond 
in de nabijheid van zijn huis te gaan. Hij kwam gisteren 
avond, verwachtende, zooals hij zeide, gezegend te worden. 
De heer d'Arcy bad zeer ernstig. Ik was van plan het 
vijftiende hoofdstuk van Lukas te lezen, en daarover 
eenige opmerkingen mede te deelen. De jongeling schreef 
eenige woorden voor ons, en hij had juist geschreven: 
»Mijne waarde vrienden, ik hoop dat gij niet langer aan 
God zult twijfelen," toen, even als bij Zacharias, zijn 
mond oogenblikkelijk geopend, en zijne tong losgemaakt 
werd, zoodat hij sprak en God loofde. 

Allen waren van te voren zeer kalm en bedaard ge
weest. Op eens riep de jongeling met eene stem die in 
aller hart weerklonk: »Mijne vrienden, ik ben vrij, looft 
den Heer!" en als hij dit gezegd had, viel hij uitgeput 
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neder, zijn geheele ligchaam beefde. Het was een Gogen-
blik, dat ik nooit zal vergeten, en hetwelk onmogelijk te 
beschrijven is. De gemoedsaandoening was groot. Er 
waren omstreeks 50 personen aanwezig; allen weenden en 
waren hevig bewogen. De heer d'Arcy bragt daarop den 
jongeling naar buiten en wij zongen met een gevoel het
welk ik niet beschrijven kan, »Looft den Heer voor alle 
zijne weldaden." Dit deed allen een weinig bedaren, en 
terwijl de heer d'Arcy met den jongeling, die zeer aan
gedaan maar volkomen bij zijne kennis was, buiten was, 
bad ik binnen met het volk, en dankte God voor deze 
onverwachte gebedsverhooring. De jonge man kwam 
daarna binnen, nog bevende met het ligchaam, maar 
helder van geest. Zijne arme moeder kwam naar voren 
en zeide in het lersch: «Hij is dood." »Moeder," zeide 
hij in dezelfde taal: »Ik ben niet dood, ik ben in Christus 
behouden en mijne zonden zijn vergeven. Ik was een zon
daar, een groot zondaar, maar mijne zonden zijn vergeven." 
Daarop zeide hij in het engelsch: »Laat ons, mijne vrien
den! het lied zingen: »Ik hoorde de stem van Jezus 
zeggen." (I heard the voice of Jesus say). 

Allen zongen dat schoone lied, en het had eene geze
gende uitwerking. Daarop vroeg hij ons te zingen: » 0 
schoone dag, toen ik U koos, U o mijn Heiland en mijn 
God," en hij zeide: »Mogt dat de taal van allen zijn, 
die hier dezen avond zijn! 

Daarna baden wij zeer ernstig te zamen; en verlieten 
met een gevoel van lof en dank voor de groote daden 
Gods de woning. Ja, God is rijk aan genade en erbarming! 
Zeg allen vrienden in Engeland dat zij voor ons bidden, 
dat de Heer ons genade, wijsheid en ootmoed geve, om 
Hem in deze wonderbare tijden te verheerlijken. 

Geloof mij, uioen in Christus verbondenen broeder 

H E N E T COBT EADE. 
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BESCHOUWING 
OVER DEN 

BEIEF VAN PAULUS AAN DE ROMEINEN. 

HOOFDSTUK VIII . Na alzoo alle bedenkingen tegen 
de volkomene regtvaardigverklaring des zondaars en hare 
praktische gevolgen, uit den weg geruimd te hebben, 
stelt de apostel ons in dit hoofdstuk den toestand van den 
vrijgemaakten christen voor, wiens vrijheid op het werk 
Ohristi rust, wiens vreugde een gevolg is van het deel
achtig zijn van zijn leven, wiens verlossing zich ook tot 
het ligchaam uitstrekt. — Hij verdeelt deze voorstelling in 
drie deelen: 1. H e t leven in den geest en de Geest 
beschouwd als leven (vs. 1—14); 2. De persoonli jke 
t egenwoord ighe id des H. Gees tes , a ls wonende in 
ons (vs. 15—27); en 3. God is voor ons (vs. 28—39). 

In de drie eerste verzen wordt ons het resultaat van hetgeen 
in hoofdst. 5, 6 en 7 bewezen is medegedeeld. In hoofdst. 5 
hebben wij »de regtvaardigmaking des levens," en het 
gevolg hiervan in vs. 1. In hoofdst. 6 zijn wij »der zonde 
gestorven en met Christus opgewekt," en dit komt met 
vs. 2 overeen. En eindelijk in hoofdst. 7 zijn wij » der wet 
gestorven," en het resultaat vinden wij in vs. 3. 

«Zoo is er dan nu geene v e r d o e m e n i s voor de 
g e n e n , die in C h r i s t u s J e z u s zijn" (*) (vs. 1). •— 
Christus heeft zich aan het oordeel, hetwelk door de 

(*) Het tweede gedeelte van dit vers: ir die niet naar liet vleesck 
wandele», maar mar den Geest' wordt in de beste handschriften niet 
gevonden; en strijdt ook geheel met de waarheid dat onze toestand 
voor God onafhankelijk is van onzen wandel. 

8 
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zonde vereischt werd, onderworpen en is daarna uit de 
dooden opgestaan. En na alzoo volkomen aan de eischen 
en den vloek der wet voldaan te hebben, trad Hij in 
eenen nieuwen toestand voor God buiten alle bereik van 
het oordeel Gods. Wel is waar was Hij om der zonde 
wil onder het oordeel der verdoemenis en dat aan onze 
plaats, doch nu Hi j , opgestaan uit de dooden, voor God 
is verschenen, kan er geene sprake meer van zonde of 
toorn, van verdoemenis of oordeel zijn. Wij nu zijn met 
Hem vereenigd en in eenen nieuwen toestand, in het op-
standingsleven met Christus verplaatst en daarom aan 
onze zonden en hare gevolgen ontrukt. Wij zijn in Hem 
mede gestorven en mede opgewekt, en daar wij door zijn 
leven leven, zoo kan er geene verdoemenis meer voor ons 
zijn. Als medeopgewekten staan wij nu in Hem in de 
tegenwoordigheid Gods. Niet alleen kunnen wij nu niet 
meer verdoemd worden; neen wat nog meer zegt, daar 
is (bestaat) voor ons geene verdoemenis meer. Zoo min 
er nu voor Christus eene verdoemenis i s , evenzoo min 
is er eene voor degenen, die in Hem zijn. 

« W a n t de wet des gees tes des levens in C h r i s t u s 
J e z u s heeft mij v r i jgemaakt van de wet der zonde 
en des doods" (vs. 2). De uitdrukking: wet des gees
tes des levens beduidt het bestendige, eeuwige beginsel 
des levens, hetwelk in Christus Jezus is. In Hem vin
den wij de levende kracht des geestes, die ons als één met 
Hem in eenen nieuwen toestand verplaatst, waar wij ons 
voor altijd buiten het bereik der verdoemenis bevinden — 
»vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods." De 
dood heerscht niet meer over Christus en alzoo niet meer 
over ons, want wij zijn met Hem opgewekt, en als deel-
genooten der nieuwe schepping vrijgemaakt van de zonde 
en den dood. In hoofdst. 7 vonden wij de wenschen van 
den inwendigen mensch, werkzaam in betrekking tot de 
wet en daarom vonden wij daar geene kracht; hier ech
ter is de levende kracht in Christus voor de medeopge
wekten aanwezig. Deze vrijmaking nu van de wet der 
zonde en des doods is geene ervaz*ing, maar is de 
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•vrucht van hetgeen God in Christus gewerkt en ons in 
het nieuwe leven, hetwelk wij deelachtig zijn geworden, 
gegeven heeft. 

« W a n t h e t g e e n der wet onmogelijk was , dewijl 
zij door h e t vleesch k rach te loos was , (deed) G o d , 
d a a r H i j , zijnen Zoon zendende in gel i jkheid van 
he t v leesch de r zonde en (als offer) voor de zonde , 
de zonde in he t vleesch v e r o o r d e e l d e " (vs. 3). De 
onmogelijkheid voor de wet lag niet aan de wet zelve; 
maar aan de krachteloosheid des vleesches. Uit slechte 
bouwstoffen kunnen wij niets volmaakts vormen. Indien de 
wet aan het vleesch zoekt te werken, dan wordt het ver
nietigd; het materiaal breekt onder het gebruik. De wet 

. bewerkt nooit de gave der geregtigheid. Zij belooft het le
ven aan degenen, die haar onderhouden; doch daar niemand 
haar doet, zoo geeft zij het leven niet. Christus alleen 
geeft het leven. 

Het groote punt, waarover hier in deze verzen gehan
deld wordt, is niet de vergeving der begane zonden, maar 
de vrijmaking van de zonde in het vleesch of in de natuur. 
De zonde in het vleesch is het, die den geloovige, zoolang 
hij niet vrijgemaakt is, voortdurend kwelt en verontrust. 
Al is hij ook van de uitdelging zijner zonden overtuigd, 
zoo is de zonde nog altijd als eene wet in zijne leden, 
waardoor hij zich in slavernij gevoelt. Doch Gode zij 
dank, die ons eene volkomene verlossing heeft bereid. 
Hij heeft in Christus over wortel en tak der zonde het 
oordeel voltrokken, zoodat zij geen regt meer op ons 
heeft; ja zij is voor het geweten tusschen God en de ziel 
in het geheel niet meer aanwezig. »Zij, die van Chris
tus zijn, hebben het vleesch gekruisigd met zijne lusten 
en begeerlijkheden" (Gal. 5 : 24). Naar den eersten Adam, 
met alles wat tot hem behoort, bestaan wij voor God niet 
meer; wij zijn in den tweeden Adam — Christus, en die 
is volkomen van de zonde in het vleesch gescheiden, en 
zoo zijn ook wij zoover -van de in ons wonende zonde 
gescheiden als Christus zelf. Het christelijk leven is alzoo 
onafscheidelijk aan de vrijmaking van de verdoemenis en 

6* 
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van de in ons wonende zonde verbonden, en dit uit kracht 
van Christus opstanding. De wet kon den zondaar slechts 
verdoemen; God echter, handelende in genade, heeft de 
zonde veroordeeld, en den zondaar vrijgemaakt. En wat 
is nu het gevolg dezer handelwijze Gods? 

»Dat he t r e g t der wet v e r v u l d zou worden in ons , 
die n ie t n a a r he t v leesch w a n d e l e n , m a a r n a a r 
den Gees t" (vs. 4). Dit vers vormt eenen overgang van 
het standpunt, waarop de genade ons voor God geplaatst 
heeft, tot het praktische leven, in hetwelk deze genade 
den christen geleid heeft. Hier wordt derhalve over den 
wandel gesproken. Het regt der wet wordt in ons ver
vuld. Deze wet is echter geene uiterlijke wet, die door 
middel van het vleesch werkt, maar een nieuw leven in , 
kracht. Het vleesch. is en blijft onveranderd aanwezig — 
in hetzelve woont niets goed — en daarom worden wij 
vermaand niet naar hetzelve te wandelen, en het veeleer 
ten onder te houden. Het aanwezig zijn des vleesches is 
echter geene verontschuldiging voor eenen wandel naar 
hetzelve, want de Geest van Christus is in ons. Zoo 
kan ook dit in ons wonende vleesch ons geweten niet ver
ontreinigen, noch ons hinderen in onze gemeenschap met 
God, wanneer wij slechts niet veroorloven dat het werk
zaam is. Indien wij echter aan het vleesch gehoor geven, 
dan is het geweten verontreinigd on de gemeenschap met 
God gestoord, en voordat wij onze zonden beleden hebben 
is die gemeenschap niet weder hersteld. 

En nu volgt er van vs. 5—10 eene treffende tegenstel
ling tusschen degenen, die naar het vleesch (in den toe
stand des vleesches) en degenen, die naar den Geest 
wandelen. «Wan t die n a a r h e t v l eesch zijn, beden
k e n da t des v leesches i s , m a a r die n a a r den Gees t 
zijn, dat des Gees tes is" (vs. 5). «Naar het vleesch 
of naar den Geest" omvat den toestand of het geheele 
wezen van den vleeschelijken, d. i. den natuurlijken mensch, 
of van den geestelijken mensch, d. ï. den christen. Bei
den hebben hunne oogen op voorwerpen gerigt, die aan 
hunne eigendommelijke natuur beantwoorden. De een 
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rigt den blik op dat, wat des Geestes, de ander op dat , 
wat des vleesches is. « H e t b e d e n k e n des v l ee sches 
nu is de dood" (vs. 6). Het is zonder ware vrucht en 
ligt onder den dood des eersten Adams. De dood treedt 
binnen om dezen toestand te verzegelen. «Het bedenken 
des G e e s t e s e c b t e r is l e v e n en vrede ." Dit is vol
komen overeenstemming met God en daarom is bet innerlijk 
wezen leven en vrede. «Daa rom d a t b e t bedenken 
des v l e e s c h e s v i jandschap is t egen God ; w a n t 
he t o n d e r w e r p t z ich der wet Gods n i e t , wan t he t 
k a n ook n ie t . E n die in he t v l eesch zijn k u n n e n 
G o d e n ie t b e h a g e n " (vs. 7 , 8 ) . — Het vleesch heeft 
niet alleen wenschen, die tegen God zijn, maar ook een 
wil, die zijner wet niet onderworpen is. De wet open
baart niet alleen, wat regt i s , maar ook het gezag des 
wetgevers; en zoodra het gezag Gods voorgesteld wordt, 
vertoont zich de oproerigheid des vleesches; want het 
vleesch zegt onophoudelijk: Ik wil, en ik wil niet. — 
«Wanneer gij echter slechts één gebod overtreedt, zoo zijt 
gij schuldig aan allen," dewijl zoowel in het overtreden 
van dit ééne, als in het overtreden van alle geboden de 
ongeneigdheid tot onderwerping openbaar wordt. — Het 
vleesch is alzoo tegen den wil en ook tegen het gezag Gods. 
Deze wil des vleesches op zichzelven genomen is reeds 
vijandschap tegen God. 

Doch het beginsel van onze betrekking tot God is niet 
het vleesch, maar de geest; «doch gij l ieden zijt n i e t 
in (het) v l e e s c h , maar in (den) gees t , zoo anders 
de Gees t Gods in u woont" (vs. 9). Voorheen was 
onze toestand voor God in het vleesch, d. i. in den eer
sten Adam, in zijne natuur en in zijnen wil. Nu is onze 
toestand voor God in den geest; God beschouwt ons als 
levende in den geest, niettegenstaande het vleesch aan
wezig is. Het zou ons evenwel niet veel baten, indien 
wij eene nieuwe natuur hadden zonder de kracht te 
bezitten om daarin te wandelen. In den mensch toch is 
geene kracht om het vleesch te wederstaan, of om hem 
van den invloed des vleesches te verlossen. Ook der wet 
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is dit onmogelijk. En daarom, wil de inensch van den 
invloed des vleesches bevrijd worden, dan moet er 
eene andere kracht zijn, die niet van den mensch is , 
maar toch in den mensch werkt. Gelukkig, dat hetgeen 
bij den mensch onmogelijk is , echter mogelijk is bij Godl 
Want ware dat niet het geval, dan zou ons de verlossing 
in Christus voor het praktische leven zeer weinig baten, 
aangezien wij geene kracht zouden bezitten om de ver
zoekingen des vleesches en der zonde te wederstaan en 
wij in de praktijk zeer spoedig weder slaven van deze 
zouden zijn. Deze mogelijkheid nu wordt ons hier voor
gesteld: « indien de Geest Gods in u w o o n t . " — D e 
Geest Gods in ons is de kracht om de wenschen en nei
gingen der nieuwe natuur te vervullen, en die des vlee
sches te wederstaan. En deze inwoning des Geestes is 
van het hoogste belang, want daardoor zijn wij verzekerd 
dat God zelf in ons is. De Geest Gods toch in den 
mensch komende, houdt niet op God te zijn, en bewerkt 
ook niet, dat de mensch ophoudt mensch te zijn; doch 
Hij werkt goddelijk in den mensch een nieuw leven en in 
dezen zin wordt de mensch een nieuw schepsel. En het 
is te gelijkertijd de Geest van Christus, de Geest door wiens 
kracht Christus gehandeld, geleefd en zich opgeofferd 
heeft en door wien Hij is opgestaan. Het gansche leven 
van Christus was de uitdrukking van de werking des 
Geestes, des Geestes in den mensch, en deze gansche kracht 
woont in ons. «Want , i nd ien iemand den Geest van 
C h r i s t u s n ie t heef t , d ie behoor t H e m n i e t toe." 
Christus toe te behooren, zijnen Geest te bezitten, is het 
ware en eenige goed, de eeuwige werkelijkheid. 

En hier vinden wij werkelijkheid. Het christendom 
verwezenlijkt zich in ons in de gelijkvormigheid van natuur 
met God, zonder welke wij niet in gemeenschap met Hem 
konden zijn. God schenkt ons deze gelijkvormigheid. 
Hoe kunnen wij toch uit God geboren zijn, zoo God ons 
het leven niet mededeelt? De Geest nu is de bron en de 
kracht van dit leven. Indien iemand den Geest van 
Christus niet heeft, indien de kracht van dit geestelijke 
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leven niet in hem is, dan behoort hij Christus niet toe. 
Doch indien Christus in ons is, zoo is de kracht van ons 
geestelijk leven in Hem, die ons leven is,—en het l i g c h a a m 
is dood, want het ligchaam als een wil hebbende is niets 
dan zonde. De geest is l even , de geest door welken Chris
tus geleefd heeft is het leven, »om de r g e r e g t i g h e i d 
w i l , " d. i. opdat er geregtigheid zij, want in de werk
zaamheid van dit leven ligt de eenig mogelijk praktische 
geregtigheid — het vleesch kan deze niet volbrengen (vs. 10). 

De Geest heeft echter nog een ander karakter. Het is 
de Geest van Hem, die Jezus uit de dooden opgewekt 
heeft. « Ind ien de Geest d e s g e n e n , d ie J e z u s u i t 
de dooden opgewekt heef t , in u woon t , zoo zal 
Hi j , die C h r i s t u s ui t de dooden opgewek t heef t , 
ook uwe sterfeli jke l i g c h a m e n l e v e n d maken door 
zijnen in u wonenden Gees t" (vs. 11).—Derhalve is 
ook het ligchaam, het eenige wat ons nog aan het stof 
verbindt en waarin de lusten en begeerten nog werken 
kunnen, niet vergeten; het zal aan het opstandingsleven 
volkomen deel hebben. Eenmaal zullen wij een ligchaam 
hebben, hetwelk aan het leven, dat wij door den Geest 
in Christus bezitten, volkomen gelijkvormig is — gelijk
vormig aan het heerlijke ligchaam van Christus. Wij wor
den opgewekt, omdat de Geest in ons woont. De wereld 
zal niet opgewekt worden, omdat de Geest van Christus 
niet in haar is; maar zij wordt door het magtwoord van 
Christus voor zijnen regterstoel geroepen. 

De H. Geest wordt ons dus van vs. 9—11 in drie 
verschillende karakters voorgesteld. Hij wordt genoemd 
»de Geest Gods," in tegenoverstelling tot het vleesch der 
zonde, de natuurlijke mensch; — Hij wordt genoemd »de 
Geest van Christus," daar Christus ons het karakter des 
levens of wandels voorstelt; — en eindelijk wordt Hij 
genoemd » de Geest desgenen, die Jezus uit de dooden op
gewekt heeft," als de magt die het ligchaam volkomen 
en voor eeuwig van de banden des doods verlost. 

»Zoo dan , b r o e d e r s ! wij zijn s chu ldenaa r s n ie t 
aan het v leesch , om naar h e t vleesch te l even ; 



88 

want indien gij naa r he t vleesch leef t , zoo z u l t 
gij s t e r v e n ; maar i nd i en gij door den Gees t de 
w e r k i n g e n des l igchaams doodt , zoo zult gij l e v e n " 
(vs. 12, 13). Als vrijgemaakt in Christus Jezus van de wet 
der zonde en des doods is de geloovige ook in deze 
tegenwoordige wereld geen schuldenaar aan het vleesch; 
het vleesch heeft geen regt meer op hem. Het «leven 
naar het vleesch" heeft dezelfde beteekenis als het «wan
delen naar het vleesch," waarvan in vs. 4 sprake is. 
Het karakter van den geloovige is, dat hij niet in het 
vleesch is en niet naar het vleesch wandelt. Evenwel 
stelt de apostel ons hier die twee groote beginselen, welke 
dood of leven ten gevolge hebben, ter ernstige beschou
wing voor de oogen, opdat men daarnaar in den wandel 
zijnen weg zou afbakenen. Leven wij naar het vleesch, 
zoo zijn wij op den weg des doods; dooden wij door den 
den geest de werkingen des ligchaams, zoo leven wij. 
Paulus zegt hier niet in tegenoverstelling van «schulde
naars aan het vleesch" gij zijt «schuldenaars aan den 
den Geest," daardoor zou hij den mensch onder eene 
veel hoogere wet, dan die van Mozes, gebragt hebben, 
onder eene wet welker vervulling hem nog veel onmogelij
ker zou geweest zijn. De Geest Gods zelf is de kracht 
door welke wij de werkingen des vleesches dooden. Wij 
worden niet door de beginselen der wereld maar door de 
goddelijke liefde en magt in Christus Jezus — niet door 
het vleesch, maar door den Geest Gods, geleid. Wij 
leven voor God in de vrijheid der verlossing. «Wan t 
zoo ve len door den Gees t Gods ge le id worden die 
zijn zonen ( s) Gods" (vs. 14). 

In de volgende verzen verklaart de apostel ons uit
voerig de onvoorwaardelijke voorregten en zegeningen, 
welke het deel der geloovigen zijn. In vs. 15 en 16 
wordt ons de kracht en werkzaamheid aangegeven, welke 
den Geest, die in de geloovigen woont, kenmerken. « W a n t 
gij heb t n ie t o n t v a n g e n den geest der d i e n s t b a a r -

(•) Gr. uloi. 
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heid wederom tot v reeze ; maa r gij heb t on tvan
gen den Gees t der a a n n e m i n g t o t zonen (*) in 
we lken wij r o e p e n : A b b a , V a d e r ! " (vs. 15). Onder 
de wet was slechts dienstbaarheid en vreeze, gelijk wij 
in de laatste helft van hoofdst. 7 gezien hebben. De 
H. Geest, als Geest der aanneming tot zonen, kon niet 
wonen in eenen, die onder de wet was. Hoewel de 
Geest in de heiligen des ouden Testaments werkte, en 
hen gebruikte als getuigen en boden der waarheid, zoo 
was dit toch geheel verschillend van hetgeen nu de hei
ligen deelachtig zijn. Hun persoonlijk standpunt was en 
bleef dat eens dienstknechts en niet eens zoons, hoewel 
het geloof hen in staat stelde de heerlijke dingen der 
belofte, welke bij God voor hen, die Hem vreesden, 
bewaard werden, vooruit te zien. Zij echter, die door 
den Zoon zijn vrijgemaakt, hebben den Geest der aanne
ming tot zonen ontvangen. De opname in het huis 
als zoon is het onmiddelijke en voortdurende gevolg der 
ontvangene genade. De Geest van den Zoon Gods is 
in het hart van den geloovige gezonden, niet om hem 
tot eenen zoon te maken, maar omdat hij reeds een 
zoon is (Gal. 4 : 6). Zijne persoonlijke tegenwoordig
heid blijkt uit den uitroep, die hij in de harten te 
voorschijn roept. De uitroep toch: «Abba, Vader!" is 
de onze; doch wordt door den Geest in ons bewerkt. 
Wij roepen: »Abba, Vader!" daar wij Hem als zoodanig 
kennen; doch de kracht dezer kennis ligt in de inwonende 
tegenwoordigheid des Geestes. "De Gees t zelf g e t u i g t 
met onzen Gees t , dat wij k i n d e r e n (f) Gods zijn" 
(vs. 16). De H. Geest heeft alzoo de neigingen van een 
kind in ons geboren doen worden, en ons tevens het 
bewustzijn geschonken, dat wij kinderen Gods zijn; doch 
deze Geest scheidt zich niet van den persoon in welken 
Hij dit leven gewerkt heeft, en getuigt door zijne mag-
tige tegenwoordigheid, dat wij kinderen Gods zijn. "Wij 

(*) Gr. uioi. 
(-(•) Gr. restva. 
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dragen deze getuigenis in onze harten, in onze betrekking 
tot God; doch de Geest zelf als onderscheiden van ons, 
geeft ons, in wien Hij woont, deze getuigenis* De Geest 
roept: »Abba I" daar Hij de Geest des Zoons is, en onze 

harten herhalen dezen uitroep, daar wij door denzelfden 
Geest weten, dat de levende Christus ons leven voor God 
is. En het is zijn Geest, die aan onze harten de kracht 
geeft om te zeggen, dat wij kinderen Gods zijn. — In 
vs. 14 en 15 wordt een ander woord als in vs. 16 
gebruikt, om onze betrekking tot God uit te drukken; in 
de eersten staat »zonen," in het laatste »kinderen." (*) 
Ons standpunt is dat van zonen; onze eigenlijke betrekking 
die van kinderen. De eerste dezer uitdrukkingen wordt gebruikt 
in tegenstelling tot den toestand onder de wet; waar men 
dienstknecht was. Het woord »zoon" drukt de gansche 
uitgestrektheid der voorregten van een kind uit. Het 
woord »kind" drukt de innigheid dezer betrekking zelve uit. 

Na ons onze betrekking als kinderen tot God voor 
oogen gesteld en ons aangetoond te hebben, hoe wij in 
den Geest der aanneming tot zonen God als onzen Vader 
aanroepen, gaat de apostel in vs. 17 voort de verdere voor
regten, die met deze onze betrekking in verband staan, 
te ontwikkelen. Wij hebben deel aan de erfenis Gods: 
»En ind ien wij k inde ren zijn, zoo zijn wij ook erf
genamen , erfgenamen Gods en medeër fgenamen 
van Chr i s tus . " Wij hebben alzoo niet alleen den Geest 
der aanneming tot zonen ontvangen, maar worden ook 
door God zelven alleen in deze betrekking beschouwd; 
Hij heeft ons als zonen lief, en zegent ons als zonen met 
dezelfde volheid der zegeningen, waarmede ook Christus, 
als Zoon, gezegend is. Deze liefde Gods heeft ons in 
alles met Christus één gemaakt — uitgenomen in zijne 
heerlijkheid als God. Voordat wij echter deze erfenis in 
bezit nemen moeten wij eenen weg van lijden en strijd 
bewandelen. De weg tot de toekomende heerlijkheid gaat 
door lijden. »Zoo wij anders met Hem lijden, opdat 

(*) Gr. WOL en TWVX. 
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wij ook me t Hem verheer l i jk t worden." Dit lijden 
is echter niet zoo zeer voor Christus, als wel met Hem. 
De geestelijke mensch gevoelt de dingen hier beneden, 
zoo als Christus ze gevoelde, en daarom zal hij ook met 
Hem lijden. Daar onze natuur het tegenovergestelde is 
van hetgeen zich in de wereld bevindt, zoo kan het niet 
anders of wij moeten daaronder lijden. De liefde, de 
heiligheid, de eerbied voor God, de liefde voor de men-
schen, met één woord alles wat in hem, die der godde
lijke natuur deelachtig is , woont, is een bron van lijden 
voor hem. Deze gelijkvormigheid met Christus in het 
lijden hier beneden verzekert de gelijkvormigheid met 
Hem in de heerlijkheid daar boven. En op deze voor
treffelijkheid der heerlijkheid vestigt de H. Geest onzen 
blik te midden van het lijden, daar Hij ons door den 
apostel toeroept: «Want ik houde he t d a a r v o o r , dat 
he t lijden dezes t e g e n w o o r d i g e n tijds n ie t is te 
w a a r d e r e n t e g e n de hee r l i j khe id , die aan ons zal 
geopenbaa rd w o r d e n " (vs. 18). 

Op deze openbaring der zonen Gods in heerlijkheid 
wacht het hijgend verlangen der schepping "Wij zijn, 
zoo als wij in dit hoofdstuk gezien hebben, tot de vrijheid 
gebragt; doch de schepping heeft aan deze vrijheid door 
de genade, waarin wij ons verblijden, geen deel. De 
genade handelt alleen met personen, en de heerlijkheid, 
als vrucht der niagt Gods, met de uitwendige dingen. 
De schepping zelve zal van de dienstbaarheid der verder-
fenis vrijgemaakt worden, daar zij deelen zal in de vrij
heid der heerlijkheid; want de schepping is niet door 
haren eigenen wil onderworpen, zij heeft in dit opzigt 
geen wil, maar zij is aan de ijdelheid onderworpen om 
diens wil, die haar onderworpen heeft, dat is om den 
wil des menschen, die door zijne zonde verwarring 
bragt in het rijk der natuur en om wiens wil de aarde 
vervloekt werd (vs. 19—21). Nu bevindt zij zich in 
eenen toestand van ellende en verderfenis. De losprijs 
echter, het bloed van Jezus, die ons gekocht heeft, is 
ook voor haar betaald, doch zij zal eerst bij de openba-
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ring der zonen Gods den invloed. daarvan ondervinden. 
Wanneer Christus zal komen, dan zal Hij de bron der 
vreugde voor allen zijn, die Hem kennen, en die zegen 
zal zich over de geheele schepping uitstrekken. Tot op 
dat tijdstip zucht zij en ligt in barensnood en de geloo-
vige is het kanaal, waardoor deze zuchten tot God 
opstijgen (vs. 22). Hare vrijmaking heeft plaats bij de 
komst van Christus, wanneer God alle dingen in Hem, als 
het hoofd, zal vereenigen — dan is zij van den vloek 
ontheven. (Jes. 11 en 35). 

Doch wanneer de schepping reeds zucht, die eene zoo 
geringe heerlijkheid in vergelijking met de onze zal ont
vangen, dan is het duidelijk, wat Paulus zegt: D o c h 
n i e t a l l e e n z i j , m a a r ook wij z e l v e n , d i e d e 
e e r s t e l i n g e n des G e e s t e s h e b b e n , ook wij 
z e l v e n z u c h t e n in o n s z e l v e n , v e r w a c h t e n d e 
d e a a n n e m i n g t o t z o n e n — d e v e r l o s s i n g o n z e s 
l i g c h a a ï n s " (vs. 23). De H. Geest toch, die ons het 
bewustzijn geeft dat wij kinderen, erfgenamen der heer
lijkheid zijn, doet ons door dit middel al de ellende, het 
zuchten en lijden der schepping verstaan. Doch wij zien 
niet alleen het zuchten der schepping rondom ons, maar 
wij zijn «ook door ons ligchaam aan haar verbonden, en 
zuchten in ons zelven — niet omdat wij omtrent de liefde 
Gods onzeker zijn, maar omdat wij, onze deelname aan 
de heerlijkheid kennende, het groote onderscheid gevoelen 
van den toestand, waarin wij ons tegenwoordig bevinden, 
en den toestand waarin wij na de verlossing van ons lig
chaam zijn zullen. Wij zuchten in ons zelven verwach
tende de verlossing onzes ligcbaams, hetwelk bij de komst 
des Heeren de sterfelijkheid zal afleggen en de onsterfe
lijkheid zal aandoen, en alzoo volkomen van het stof zal 
bevrijd zijn. En dit zuchten zal sterker in ons worden, 
naar mate de liefde en genade Gods meer in ons verwe
zenlijkt is — naar mate wij meer, gelijk Jezus, de ellende 
gevoelen, waarin alles door de zonde gedompeld is. — 
Keeds nu hebben wij den Geest der aanneming tot zonen, 
die ons ten volle overtuigd, dat wij zonen zijn, doch wij 
verlangen naar de volkomene verwezenlijking dezer aan
neming, waartoe ook de verlossing des ligchaams behoort. 

Dit zuchten en verlangen ontstaat echter niet uit eene 
onzekerheid met betrekking tot ons behoud of onze heer
lijke voorregten, maar integendeel uit het vaste bewustzijn 
dat wij erfgenamen der heerlijkheid zijn. Hadden wij de 
verwezenlijking onzer voorregten reeds verkregen, dan zou-
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den wij natuurlijk ophouden te hopen en te verlangen, 
want hetgeen wij zien daarop hopen wij niet. Wij zijn 
in hope zalig en aangezien wij alles in hope door het 
geloof bezitten en deze hoop yoor onze harten volkomen 
zeker is, daar wij den Geest als onderpand hebben ont
vangen , zoo wachten wij met volharding (vs. 24 , 25). Zij 
die gelooven, haasten niet. 

De H. Geest nu als getuige dat wij kinderen Gods zijn, 
neemt deel aan de smartelijke ervaring, dat wij door ons 
ligchaam aan het schepsel verbonden zijn, en Hij wordt in 
ons de bron van het gevoel, hetwelk zich in zuchten open
baart — een gevoel goddelijk zoowel als menschelijk in 
zijn karakter. Het gevoel, dat wij van het kwaad heb
ben , is niet de eigenliefde des vleesches, welke niet lijden 
wil, maar eene overeenstemming met God in het beoor-
deelen van alles wat rondom ons is; hetzelfde—hoewel in 
geringere mate, — wat wij bij Jezus zien bij Lazarus graf. 
Op eene treffende wijze stelt dit ons de eenheid van het 
leven en den Geest voor. Even als Christus onze smar
ten en onze ellende gevoeld hoeft door zich zelf mensen 
te maken, zoo gevoelt ook de H. Geest ons lijden en onze 
smart, als wonende in ons. Ja zelfs wanneer ons het 
inzigt ontbreekt om in deze omstandigheden op de regte 
wijze te bidden, dan komt Hij ons te hulp, en » b i d t 
v o o r ons m e t o n u i t s p r e k e l i j k e z u c h t i n g e n " 
(vs. 26). Al kunnen wij zei ven dit zuchten niet verstaan, 
zoo is toch de Geest de bron daarvan. Al weten wij ook 
niet wat het juiste antwoord daarop is, God vindt dit 
werken des H. Geestes in medegevoel met datgene, wat 
rondom ons is , Hem gelijkvormig. n D i e de h a r t e n 
d o o r z o e k t , w e e t , w e l k e de m e e n i n g des G e e s 
t e s zi j" (vs. 27). God doorzoekt het hart, ons hart; en 
Hij vindt de genegenheden des Geestes, want de Geest zelf 
bidt voor ons. Zoo vinden wij hier onze eenheid met den 
Geest. Ik zucht, want bet geschiedt in mij, en ik zucht 
wederom niet, zoodra ik op de bron zie, waaruit dit te 
voorschijn komt. Welk eene heerlijke en versterkende 
gedachte, dat, wanneer God het hart onderzoekt, zelfs wan
neer het beladen is door het gevoel der ellende waarin het 
zich beweegt, Hij niet het vleesch, maar de genegenheid 
des Geestes vindt, en dat de Geest zelf zich in genade 
met al onze zwakheden in dit opzigt bezig houdt. 

Al weten wij nu ook niet, «wat wij bidden zullen, 
gelijk het behoort," zoo weten wij toch, » d a t d e n g e n e n , 
d i e G o d l i e f h e b b e n , a l l e d i n g e n m o e t e n m e d e -
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w e r k e n t e n g o e d e s d e n g e n e n , d i e n a a r (zijn) 
v o o r n e m e n ge roepen zijn." (vs. 28) en dit brengt ons 
tot de waarheid, dat God voor ons is. 

De voorstelling nu der waarheid dat God voor ons is, 
vormt het slot van dit heerlijke hoofdstuk. In het begin 
werd de Geest, gelijk wij gezien hebben, als Ie ven voorge
steld, daarna als persoonlijk werkende, als tegenwoordig in ons, 
opdat Hij ons het bewustzijn van zonen te zijn en de 
vreugde der erfenis zou schenken en tevens aan ons lijden 
en aan onze zwakheden, gedurende ons verblijf in deze 
wereld zou deelnemen; en hier vinden wij God voor ons — 
voor ons in zijn raadsbesluit, (vs. 29, 30) in de overgave 
zijns Zoons; (vs. 31—34) en in onze omstandigheden hier 
beneden, zoodat ons niets van zijne liefde scheiden kan 
(vs. 35—39). 

«Wan t die Hij te voren gekend heef t , die heeft 
Hij ook te vo ren v e r o r d i n e e r d den beelde zijns 
Zoons gel i jkvormig te zijn; opdat Hij de eers tgebo
r ene zij onder ve le b r o e d e r e n ! (vs. 29). Allen, 
welke God naar zijn voornemen geroepen heeft, heeft Hij 
ook te voren gekend en deze allen heeft Hij verordineerd 
den beelde zijns Zoons gelijkvormig te worden. Zij zullen 
zonen zijn in denzelfden toestand met Christus, opdat 
Hij de eerstgeborene veler broederen zij. God heeft ons 
van vóór de grondlegging der wereld uitverkoren aan 
zijnen Zoon gelijkvormig te zijn. Er is hier geene sprake 
van zalig worden of van de heerlijkheid op zich zelve, 
maar van gelijkvormigheid met Christus. Ieder heilige 
zal eene afbeelding zijn van Christus, hij zal Hem gelijk 
zijn. Evenwel zal Christus als de eerstgeborene, als het 
beeld Gods, onderscheiden blijven van zijne broeders. 
Dit raadsbesluit Gods is het duidelijkste bewijs, dat God 
voor ons is, dat Hij ons met dezelfde liefde omvat, 
waarmede Hij ook Christus liefheeft. Doch gelijk Hij ons 
te voren gekend en verordineerd heeft, zoo gaat ook nu 
alles van Hem uit om ons toe te bereiden voor de berei
king van dit te voren bepaalde doel. «Die Hij te voren 
ve rord ineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen ; 
en die Hij ge roepen heef t , dezen heeft Hij ook 
g e r e g t v a a r d i g d ; en die Hij g e r e g t v a a r d i g d heeft , 
dezen heeft hij ook verheer l i jk t" (vs. 30). Al deze 
voorregten, in het vorige gedeelte zijns briefs in het 
breede omschreven s vat Paulus hier nog eenmaal te zamen, 
en vlecht daarvan een onverbreekbaar snoer van kostbare 
paarlen, dat ten allen tijde den christen blijft versieren. 



95 

Geroepen, geregtvaardigd, verheerlijkt, verordineerd, te 
voren gekend, den beelde van Christus gelijkvormig — 
welk eene heerlijkheid voor zulke arme wezens als wij! 
Ja God is zoor ons! Ons blijft niets overig, dan te 
bewonderen, te aanbidden en te loven. En »zoo God 
voor ons i s , wie zal t e g e n ons zijn" (vs. 31). Alles 
moet dienen, om ons het heerlijke doel te doen bereiken, 
waartoe zijn raadsbesluit ons verordineerd heeft. 

Doch het is niet alleen het raadsbesluit Gods, hetwelk 
ons betuigt, dat God voor ons is , wij hebben ook de 
volkomenste daadzaak als bewijs. »Die ook zijnen eigen 
Zoon nie t g e s p a a r d heef t , maar heeft Hem voor 
ons a l len o v e r g e g e v e n ; hoe zal Hij ons ook met 
Hem n ie t a l l e d ingen schenken" (vs. 32). Christus 
is het middelpunt van alle gedachten en raadsbesluiten 
Gods; Hij was de eenige in hemel en op aarde in wien 
God zijn welgevallen en zijne vreugde had — de eenge-
borene en geliefde Zoon. 'En Hem heeft God niet gespaard, 
maar heeft Hem voor ons, die niets dan vijanden en god-
deloozen waren, overgegeven. Is dit niet het volkomen
ste bewijs, dat God voor ons is? Kunnen wij nu nog, 
zelfs in de geringste mate, aan zijne liefde twijfelen? 
Kunnen wij nu nog denkeu, dat Hij ons iets goeds zal 
weigeren, daar toch alles met hetgeen Hij ons reeds ge
geven heeft, niet vergeleken kan worden? 

God is voor ons en daarom heeft Hij onze regtvaardi-
ging in zijne hand genomen. De uitverkorenen Gods 
kunnen bij iedere aanklagt, bij elk oordeel in volkomene 
rust blijven, want God zelf treedt voor hen op en ver
nietigt iedere beschuldiging. Hun deel is zich steeds in 
zijne volkomene genade en liefde te verblijden. » W i e 
zal beschu ld ig ing i n b r e n g e n t egen de u i t ve rko re 
nen Gods? God is he t , die r e g t v a a r d i g maak t " 
(vs. 33). En wat ondersteunt de geregtigheid Gods met 
betrekking tot onze geregtigheid? Waardoor is zij bevre
digd en verheerlijkt, dat nu de stroom zijner volmaakte liefde 
ongehinderd over ons komen kan? Dit wordt ons in het 
volgende vers beantwoord: »Wie is het die verdoemt? 
Chr i s t u s is he t die ges to rven i s ; j a wat meer is , 
die ook opgewekt is , die ook t e r r e g t e r h a n d Gods 
zit , die ook voor ons b i d t " (vs. 34). Op deze onver-
breekbare rots zijn al onze zegeningen gegrondvest. «Wie 
zal ons scheiden van de l iefde van Chr i s tus? ' ' 
(vs. 35). i) Hij is overgeleverd om onze zonden, en opge
wekt om onze regtvaardigmaking," en zit nu ter regter-
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hand Gods en bidt voor ons. Wat is nu nog in staat 
dezen band zijner liefde jegens ons te verbreken? De 
verzoekingen dezer tegenwoordige eeuw? — verdrukking, 
of angst, of vervolging, of hongersnood, of naaktheid, 
of gevaar, of zwaard ? — verzoekingen, welke zoo rijke
lijk het deel des apostels waren? (vs. 36). Doch deze 
verdrukkingen, die schijnen berekend te zijn, om ons van 
de liefde van Christus te scheiden, doen ons juist de liefde 
en trouw des Heilands ondervinden. Jezus zelf heeft in 
dezelve gewandeld, en nu is Hij met ons in dezelve en 
maakt, dat wij in al deze verdrukkingen meer dan 
overwinnaars zijn (vs. 37). Wie zal ons dan van zijne 
liefde kunnen scheiden? De vijanden? Hij heeft hen over
wonnen! De hoogte? Hij is omhoog voor onsI De diepte? 
Hij is in de diepten des doods voor ons gegaan; dit is 
het bewijs zijner liefde. Alles, zelfs het sterkste en mag-
tigste is voor hem, die het voorwerp is der liefde Gods, 
en die in de tegenwoordigheid dier liefde, die in Chris
tus Jezus geopenbaard is, zijne rust gevonden heeft slechts 
eene nietige en onmagtige hinderpaal. 

En nu met dezen schat van onuitputtelijken rijkdom in 
het hart kan ieder christen met den apostel den heerlijken 
en krachtigen triomfkreet des geloofs aanheffen, waar
mede hij dit heerlijke hoofdstak eindigt — een triomf-
kreet , die te krachtiger zal zijn, naar mate men meer in 
de diepte en de uitgestrektheid van al het vroeger gezegde, 
is doorgedrongen. Het is als het ware eene uitdaging aan 
zonde, wereld en duivel. Alles vervliegt in 't stof, het 
geloof triomfeert. Het geloof ziet over bergen van be
zwaren en over diepten van zonden. Het geloof staat 
pal te midden van den strijd — want het geloof ziet niet 
op hetgeen is, maar alleen op het onzigtbare en eeuwig 
blijvende; het aanschouwt door alle nevelen dezer ver
gankelijke schepping henen Hem, die na volbragten arbeid 
als overwinnaar zit ter regterhand Gods, en die ons bij 
zich verwacht, als deelgenooten zijner vreugde en als 
medeërfgenamen zijner heerlijkheid. 

Wie is het die verdoemt ? — Voor hen, die in Christus 
Jezus zijn, is geene verdoemenis meer! Wie zal ons 
scheiden van de liefde Gods ? — Voor hen, die in Chris
tus Jezus zijn, bestaat geene scheiding meer! 
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Des christens verhouding tot de ver
schillende standen. 

De behandeling van dit onderwerp is voorzeker voor 
iederen christen van groot belang, daar hij dagelijks zoo
wel in de wereld als in de Gemeente met personen van 
verschillenden stand en rijkdom in aanraking komt. Het 
is zijne roeping in alles God te verheerlijken en naar zijnen 
wil te leven, en daarom is het de vraag niet wat onze 
gedachten en meeningen zijn, niet wat onze wil, ons 
gemak en genoegen verlangt, maar wat de gedachte en 
de wil van God is. Wel is waar zal men dan in strijd 
komen met den hoogmoed en de eigene eer, doch indien de 
verheerlijking Gods ons ernst is, zoo zullen wij niet 
schromen de waarheid in het aangezigt te zien, ook al is 
het dat zij ons veroordeelt. 

Ons op dit standpunt plaatsende, onderzoeken wij in de 
eerste plaats: Hoe he t v e r s c h i l van s tand is ontstaan 
en of God dit gewi ld heeft . 

Even als alles wat onvolmaakt is en ellende na zich 
sleept een gevolg is van 's menschen val, zoo kan men 
gerust zeggen dat de verschillende standen door de zonde 
ontstaan zijn. "Ware de mensch rein gebleven, zoo zou 
men voorzeker niet van arm en rijk, van slaaf en vrije 
gehoord hebben. En hoewel wij vóór den zondvloed niets 
van een verschil van stand lezen, zoo is het toch hoogst 
waarschijnlijk, dat zulks ook toen reeds bestond, daar het 
door de zonde wel niet anders mogelijk was. Indien Kaïn 
zijn eigen broeder doodsloeg, hoeveel te meer zal daar 
roof en heerschzucht geweest zijn, welk vermoeden tot 
zekerheid wordt zoodra men leest, dat de wereld zoo vol 
ongeregtigheid was, dat zij moest verdelgd worden. De 
eerste wereld nu verging en hoewel kinderen van Adam, 
zijn wij ook nakomelingen van Noach. En eerst na den 
zondvloed kunnen wij iets naders over ons onderwerp vin
den. Twee beginselen zullen ons daar voorgesteld worden. 

1. Het verschil van stand is een gevolg van de zonde. 
7 
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2. God heeft dit verschil van stand daargesteld en gewild, 
doch altijd als een noodzakelijk kwaad door de zonde te 
voorschijn geroepen. 

Zoodra het water van den aardbodem was verdwenen 
en Noach met zijne familie dien weder kon bewonen, ont
dekken wij dat al waren ook de goddeloozen uitgeroeid de 
boosheid des harten evenwel niet veranderd was, daar wij 
zeer spoedig Cham zijnen vader zien uitlagchen en bespotten. 
Op deze zonde van Cham volgde de aankondiging zijner 
straf en deze hield het beginsel van het verschil van stand 
in zich. «Vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten 
zij hij zijnen broederen! Gezegend zij de Heer de God 
van Sem; en Kanaan zij hem een knecht" (Gen. 9 : 25, 26). 
Alzoo wordt hier voorspeld, dat de een heer en de ander 
knecht zou zijn; doch men merke wel op, dat dit eene 
straf was voor de zonde van Cham, en dat derhalve voor 
de eerste maal, dat wij in de Schrift de bepaalde aanwij
zing vinden van het verschil van stand dit een gevolg 
van de zonde is. Zeer spoedig daarop doet de Heer zelf 
het verschil van stand ontstaan, doch ook hier is het een 
gevolg, eene straf der zonde. In hunnen hoogmoed bouw
den de nakomelingen van Noach eenen toren om zich eenen 
naam te maken, en daar dit tegen den wil des Heeren 
was verstrooide Hij hen en verwarde hunne spraak, zoodat 
er talen en volken ontstonden, en daardoor natuurlijk verschil 
van rijkdom, magt en aanzien. Het was de Heer, die dit 
deed, doch het was een gevolg van de zonde des menschen. 

Van dezen oogenblik af lezen wij telkens van vrijen en 
dienstbaren, van rijken en armen, van magtigen en zwak
ken, van aanzienlijken en geringen. Dit was de toestand 
der wereld geworden — een toestand, en dit moet men 
niet vergeten, die zijn ontstaan te danken had aan de 
zonde. En gelijk God de nakomelingen van Noach strafte 
voor hunnen hoogmoed, zoo vinden wij in het vervolg dei-
geschiedenis, dat Hij hen, die Hem vreesden, zegende 
met geld, eer en aanzien, en die Hem verwierpen, strafte 
met slavernij en armoede. Daar de zonde eenmaal aan
wezig was moest God in zijne regering over de wereld 
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alzoo handelen. In het paradijs kon Hij den onschuldigen 
Adam zegenen en indien deze zoo gebleven ware, dan 
zou hij altijd gezegend geweest zijn en er zou niemand 
gevonden zijn, die minder gezegend was. Nu echter de 
zonde ingekomen was, moest God het beginsel van regering 
invoeren en dit sloot van zelf straf en belooning en daar
door het verschil van stand in zich. 

Deze onmiddelijke Godsregering vinden wij het duidelijkst 
bij dat volk, hetwelk God had verkoren om de kennis 
zijns naams te bewaren. Aan dit volk heeft God zijne 
Avetten gegeven, die ten doel hebben de zonde te beteu
gelen en hare noodzakelijke gevolgen te verminderen. 
Israël toch was van nature niet anders dan de heidenen 
van wie het afgezonderd was, en daarom vinden wij in 
die wetten dezelfde beginselen ter sprake gebragt, die in 
de wereld heerschten. Daar het verschil van stand een
maal bestond zoo had God alleen de betrekking tusschen 
de verschillende standen te bepalen. Wij vinden dan ook, 
in Exodus en Deuteronomium de verhouding tusschen 
vrijen en slaven, oversten en onderdanen, armen en rij
ken beschreven. Deze wetten geven blijk van groote 
wijsheid, doch doen ons tevens zien hoezeer de zonde alle, 
zelfs de innigste betrekkingen, had ontzenuwd en bedorven. 

Eén beginsel is hierbij belangrijk. In het algemeen 
liandelde men in de wereld naar willekeur; de een kon 
levenslang slaaf zijn van den ander. God maakt hieraan 
een einde; om de 7 jaar moesten de dienstknechten vrij
gelaten worden, en mogten alleen met hunnen vrijen wil 
blijven. Ook was het niet geoorloofd dat het ééne geslacht 
het erfdeel van het andere in bezit nam. God wilde dat 
ieder het zijne zou behouden, en belette daardoor dat het 
verschil van stand en rijkdom te groot werd. Daar God 
aan het volk Israël zijnen wil openbaarde — een wil, die 
wat de hoofdzaak betreft even geldig is voor alle volken, 
daar het de openbaring is van hetgeen God goed en kwaad 
noemt — zoo is deze zaak vóór ons van groot gewigt. 
Wij leeren hoe God zich tegenover de gevolgen der zonde 
openbaart. Hij behandelt deze zaak als een noodzakelijk 
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kwaad, doch geeft zijne wetten om het kwaad zooveel 
mogelijk te verminderen. Daar Israël een aardsch volk 
was en al zijne voorregten met de aarde verbonden waren ? 

zoo kon het beginsel van verschil van stand onmogelijk ver
worpen worden, doch daar het tevens het volk Gods was, 
zoo wilde God dat er zooveel mogelijk gelijkheid tusschen 
de verschillende leden van dat volk zou bestaan. 

In de verdere geschiedenis van Israël vinden wij, dat 
God oversten en regters aanstelt om het volk te besturen 
en eindelijk ontvangt het volk ook eenen koning. Doch 
de verkiezing van Saul bevestigt op nieuw ons beweren. 
Het was God, die Saul tot koning liet zalven, doch alleen 
op uitdrukkelijk verlangen des volks — welk verlangen de 
verwerping van God, als koning Israéls, in zich sloot. De 
Heer zelf zegt dit tot Samuël: «Hoor naar de stem des 
volks . . . . want zij hebben u niet verworpen, maar zij heb
ben mij verworpen, dat Ik geen koning over hen zal zijn" 
(1 Sam. 8 : 7). Door de verwerping van God heeft Israël 
een koning ontvangen en alzoo is ook dit een gevolg der 
zonde, hoewel het koningschap door God zelf is ingesteld. 

Wij gelooven alzoo voldoende onze twee stellingen uit 
de geschiedenis der menschheid zoo vóór als na den zond
vloed bewezen te hebben en zijn nu genaderd tot dat tijd
stip, toen in den persoon van Jezus, den Zoon Gods, de 
volle waarheid geopenbaard werd. Hoe heeft Hij zich 
tegenover de standen geopenbaard? Deze vraag is van 
belang, want heeft Hij die vernietigd, dan zouden ook wij 
als zijne navolgers, geroepen zijn hetzelfde te doen. Doch 
het tegenovergestelde heeft plaats. Waar Hij zich ook 
bevond, hetzij tegenover de oversten des volks, hetzij 
tegenover den koning of den heidenschen landvoogd, altijd 
bewijst Hij hun die eer, die hun als raagthebbenden toe
kwam. Hij was hun als mensch volkomen onderdanig. 
Dit blijkt duidelijk uit zijn antwoord aan de Parizeen: 
«Geeft Gode wat Gods is , en den keizer wat des keizers 
i s , " en uit zijn bevel aan Petrus: »Maar opdat wij hun 
geen aanstoot geven, ga heen naar de zee" (Matth. 17 :27). 

En gelijk de Meester dit gedaan heeft, zoo deden het 
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ook zijne discipelen, hetgeen duidelijk blijkt niet alleen 
uit hunne vermaningen maar ook uit hun gedrag tegen
over de magten. Paulus zegt b. v. tot den raad, toen 
hem herinnerd werd, dat hij op eene ongepaste wijze tot den 
hoogepriester sprak: »Ik wist niet, broeders! dat het de 
hoogepriester was." Hij spreekt Festus aan als »rnagtig-
ste," hetgeen de erkenning zijner waardigheid in zich sloot. 
Hij beroept zich op den keizer, hetgeen bewees, dat hij 
den keizer de magt van oordeelen toekende. Doch genoeg; 
niemand zal uit het N. T. kunnen bewijzen, dat de Heer 
of zijne apostelen éénen wenk gegeven hebben om het ver
schil van stand in de wereld op te heffen. Het is dus 
voldoende bewezen, dat God dit alzoo heeft gewild, doch 
wij herhalen nogmaals niet als eene zaak, die met zijn 
karakter overeenstemde, maar die als een gevolg van de 
zonde een noodzakelijk kwaad was geworden. 

Wij kunnen nu in de tweede plaats de vraag beant
woorden: H o e heeft de c h r i s t e n z ich t e g e n o v e r de 
s t anden in de were ld te g e d r a g e n ? Alles hangt hier 
af van het standpunt hetwelk de christen in deze wereld 
inneemt. Als nakomeling van den eersten Adam is hij 
door God geheel en al op zijde gesteld. Daar hij volko
men verloren, verdorven en onbekwaam tot eenig goed 
was, zoo kon God hem slechts aan den dood prijs geven, 
opdat Hij daarna eenen nieuwen mensch zou kunnen schep
pen. Christus nu heeft in onze plaats den dood ondergaan; 
Hij heeft den eersten Adam ter zijde gesteld en de gevolgen 
zijner zonde, ja zijne geheele erfenis op zich genomen. 
Wij zijn met Hem gestorven en behooren derhalve niet 
meer tot de eerste schepping. Een gestorvene nu heeft 
geen aanzien, geene regten, geene eer meer; hij behoort 
niet meer tot deze wereld; en dit zeide Jezus tot zijne 
discipelen: »Gijlieden zijt niet van de wereld, gelijk Ik 
van de wereld niet ben." In de wereld is sprake van 
rijkdom, eer en magt; dit alles houdt met den dood op. 
Derhalve heeft dit voor den christen geene waarde meer; het 
kruis, waar hij gestorven is, heeft er hem van gescheiden. 

Uit dit oogpunt beschouwde ook de Heer alles wat op 
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aarde is. Dit bewijst ons duidelijk het antwoord dat Hij 
gaf aan dien mensch, die tot Hem zeide: »Heere! ik zal 
u volgen, waar gij ook heengaat." De Heer uit den 
hemel als vreemdeling op deze aarde wandelende, zeide 
tot hem: »De vossen hebben holen, en de vogelen des 
hemels nesten, maar de Zoon des menschen heeft niet, 
waar Hij het hoofd nederlegge" (Luk. 9 : 57 , 58). Aan 
het volgen van mij — wilde de Heer zeggen — is volko
men zelfverloochening, vernietiging van alle eer, magt 
aanzien, rijkdom, enz. verbonden. Hij , de Heer uit den 
hemel, de Zoon des menschen zocht, hoewel Hij alles 
bezat en heer over alles was, niets op deze aarde, noch 
eer noch rijkdom, Hij was door allen veracht en had geene 
plaats, die Hij de zijne kon noemen. En hoe kon dit 
anders, hoe kon de hemelsche mensch aardschgezind zijn, 
of aardschgezind wandelen? De dienstknecht nu kan niet 
meerder zijn dan zijn heer. En door den dood van 
Christus zijn wij als aardsche menschen gestorven, door 
de opstanding als hemelsche opgestaan (1 Kor. 15 : 47, 48). 
Wij zijn volkomen met Jezus vereenigd, het oude is voor
bij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Het kruis 
nu is de bron van al deze zegeningen. Ware dit niet 
gekomen, dan zouden wij voor eeuwig verloren zijn. Doch 
tevens — en dit is voor ons onderwerp het belangrijke — 
is het kruis het einde van den eersten Adam met al zijne 
aanmatigingen, zijnen rijkdom, zijne eer en zijn aanzien. 
Indien wij derhalve Jezus als onzen Heer belijden, dan 
zeggen wij daarmede: de oude mensch met alles wat hij 
bezat is voorbij gegaan en ik ben een nieuw mensch ge
worden met hemelsche voorregten, hemelschen rijkdom, 
hemelsche eer. Om nu te wandelen als een oud mensch? 
Neen! als een nieuw mensch in Christus Jezus; als een, 
die Hem navolgt, die geene plaats had waar Hij zijn hoofd 
kon nederleggen, die dus ook geene eer of rijkdom ver
langt, maar verstaat dat de voorwaarde van Jezns te 
volgen is volkomene verloochening van alles wat men zelf 
is of bezit. Zoo dacht Paulus er ook over en daarom 
achtte hij alles — zijne aanzienlijke geboorte, geleerdheid, 
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eer en aanzien bij de menschen — voor schade en drek bij 
de uitnemendheid der kennis van Christus. Hij wandelde 
in waarheid als een vreemdeling op aarde, en dit zijn wij 
allen. En juist daarom is het onze roeping in alles aan 
de bestaande magten gehoorzaam te zijn en de verschil
lende standen te eerbiedigen. 

Hiertoe vermaant Paulus ons in Kom. 1 3 : 1 ; »Alle 
ziel zij de magten over haar gesteld onderworpen; want 
er is geene magt dan van God, en de magten die er zijn, 
die zijn van God verordend," en Petrus zegt: »Zijt dan 
alle mensehelijke ordening onderdanig, om des Heeren 
wil" (1 Petr. 2 : 13) Zie Titus 3 : 1 . Wel verre dus van 
de verschillende magten in de maatschappij te vernietigen, 
vermaant ons het woord Gods integendeel hen te erken
nen en te gehoorzamen — niet eene gedwongene maar eene 
vrijwillige onderwerping. Doch niet alleen aan de over
heden en magten heeft men zich te onderwerpen, het is 
ook onze roeping een ieder de hem toekomende eer te 
bewijzen. Paulus zegt Kom. 13 : 7 : »Zoo geeft dan een 

iegelijk wat gij schuldig zijt vreeze, dien gij de 
vreeze, eere, dien gij de eere schuldig zijt." Het woord 
Gods zegt ons dus duidelijk hoe wij ons in deze dingen 
te gedragen hebben, en het is van belang dit beginsel 
vast te houden. De onderdaan moet aan zijnen vorst, de 
dienstknecht aan zijnen heer, het kind aan zijne ouders 
gehoorzaam zijn. God duldt van deze verpligting geene 
afwijking, en waar die plaats heeft zal het gevolg de straf 
met zich brengen. Het is niet onze roeping om te onder
zoeken of de overheid goed of slecht regeert, goede of 
slechte wetten geeft; dit is voor hare verantwoording. 
Wij moeten haar in alles gehoorzamen, uitgenomen dan 
wanneer zij iets vraagt wat tegen God strijdt. Elke opstand 
is strijdig met den wil Gods, al kan men haar ook op 
schijnbaar goede gronden verdedigen. Het woord Gods 
eischt onbepaalde gehoorzaamheid in alles. En hoewel de 
standen een gevolg der zonde zijn, zoo is het evenwel God, 
die ze ingesteld heeft en daarom moeten wij ze erkennen 
en eerbiedigen. Niets is treuriger dan communisme in de 
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wereld. En het is de pligt van iederen christen elk beginsel 
wat daarnaar zweemt met gestrengheid te veroordeelen. 

Dit alles zal voor den christen zeer gemakkelijk en 
eenvoudig zijn, zoodra hij inziet dat hij door de vereeni-
ging met Jezus vreemdeling op aarde geworden is en der
halve afstand gedaan heeft van alle eer en magt in deze 
wereld. De nieuwe mensch is burger des hemels en wan
delt door deze wereld als door eene woestijn, waar hij 
niets te verwachten heeft dan smaad, hoon en vervolging. 

Er blijft ons nu nog ééne vraag ter beantwoording over; 
namelijk: h o e d a n i g zich de c h r i s t e n e n o n d e r l i n g 
met b e t r e k k i n g to t he t ve r sch i l van s tand te ge
d ragen h e b b e n ? Deze vraag is van diep ingrijpend 
praktisch belang en daarom geve ons de Heer zijne wijs
heid om haar naar waarheid te beantwoorden! 

Het kruis van Christus moet ook hier ons uitgangspunt 
zijn. In de wereld staat de christen als een gestorvene 
tegenover levenden, doch in de Gemeente staat hij tegen
over dezulken, die even als hij gestorven zijn, die even als 
hij door de aanname van den gekruisten Chiistus beleden 
hebben afstand te doen van alles wat tot de wereld behoort. 
Voor allen is het kruis van Christus het einde van alle 
aardsche en het begin van alle hemelsche voorregten. 
Rijkdom, eer, aanzien en magt hebben aan gene zijde van 
het krnis hunne waarde verloren en de armoede is daar 
verdwenen. Alle vleesch is als gras en alle heerlijkheid 
des menschen als eene bloem van het gras — ziedaar de 
groote waarheid, die het kruis ons leert — eene waarheid 
die Paulus zeggen deed: »Ik ken van nu af niemand 
meer naar het vleesch." 

Alle christenen zijn met Christus gestorven, maar ook 
met Hem opgewekt, en allen staan dus op hetzelfde 
standpunt. Allen zijn met elkander één; zij zijn leden 
van hetzelfde ligchaam — de Gemeente, (Ef. 1 : 2 3 ; 
4 : 3—7) en als zoodanig staan zij tot elkander in broe
derlijke betrekking. Zij hebben allen als broeders en zusters 
denzelfden Vader, zij zijn dezelfde zegeningen deelachtig 
en bewonen hetzelfde huis. Vandaar kan er ook geen 



105 

verschil tusschen hen zijn; de band, die hen verbindt is 
voor de eeuwigheid gelegd. Hoe treurig is de toestand 
van een huis, waarin de kinderen van dezelfde ouders 
met elkander in onmin leven, elkaar benijden, omdat de 
één misschien iets meer heeft dan de ander. En zullen 
wij als hemelsche menschen, lager staan dan de aardsche? 
Voorzeker niet; want hooren wij de woorden Gods. Jezus 
zegt in Luk. 22 : 25 : »De koningen der volken heerschen 
over hen, en die de magt over hen hebben worden wel
dadige heeren genoemd, doch gij niet alzoo! maar de 
meeste onder u , die zij gelijk de minste, en die voorgan
ger is, als een die dient;" en in Matth. 2 3 : 8 , »Eén is 
uw meester, Christus, en gij zijt allen broeders." En 
Jakobus zegt: »Hebt niet het geloof van den Heer Jezus 
Christus met aanneming des persoons" . . . . (Jak 2 :1—4) 
En Paulus: »U benaarstigende te behouden de eenigheid 
des Geestes door den band des vredes;" (Ef. 4 : 3). »doet 
geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoe
digheid achte de een den ander uitnemender dan zichzel-
ven, enz." (Fil. 2 : 3—9). Alzoo zal het derhalve onder 
de christenen toegaan. Maar zal men misschien vragen: 
Zijn er dan onder hen geene armen en rijken? Ongetwijfeld, 
doch het is slechts de vraag hoe hebben wij ons onderling 
te gedragen. Zullen wij met elkander in onmin leven, 
elkander benijden, omdat de een eenige meerdere gave 
ontvangen heeft, dan de ander? En wie heeft dan die 
gaven gegeven? Jakobus zegt: «Alle goede gave en vol
maakte gifte is van boven, van den Vader der lichten 
afkomende." Welnu indien het God is, die aan allen de 
gaven geeft, zouden wij dan niet gerust kunnen zijn, dat 
Hijj die alles weet en alles vermag, zijn werk goed zal 
doen? Indien dit verstaan werd hoeveel smartelijks zou 
er dan niet onder de christenen verdwijnen. Wij zijn allen 
kinderen Gods en alles wat wij hebben, ontvangen wij van 
onzen Vader, die door zijnen H. Geest aan het eene kind 
deze en aan het andere gene gave geeft. Hij geeft aan 
sommigen de gaven van te leeren, te profeteren, te ver
manen, en aan anderen de gave om uit te deelen, de 
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Iieiligen met geld en goed te dienen. En dat met het 
doel opdat alle leden voor elkander nuttig zouden zijn en 
elkander noodig zouden hebben. Een broeder, die rijk is 
aan aardsche goederen, helpt daarmede een ander, die hem 
uit den schat zijner geestelijke gave kan dienen. Welk 
eene oneindige wijsheid, welk eene liefelijke harmonie! 
Beiden hebben elkander geholpen en gediend, en beiden 
deden slechts hetgeen de Heer hun gezegd had; zij woe
kerden met de gaven, die zij ontvangen hadden. Wij zijn 
allen rentmeesters, hetzij wij dienen met tijdelijke, hetzij 
met geestelijke gaven. 

Onze roeping als christenen is derhalve zeer heerlijk. 
God heeft ons zoo bereid, dat wij niet alleen in staat, 
maar ook in de gelegenheid zijn Hem ten allen tijde te 
dienen, en dat wel in de broeders en zusters. Zoeken wij 
allen deze gelegenheid? Ziedaar eene vraag van gewigt, 
want doen wij het niet, dan beantwoorden wij niet aan 
onze roeping en zullen als ontrouwe dienaars voor den 
regterstoel van Christus staan. Gij, die rijk zijt aan aardsche 
goederen, is het uwe vreugde met uwe goederen de armen te 
dienen, omdat het uwe gave is , die gij in het ligchaam van 
Christus van den Heer ontvangen hebt ? Gij, die arm 
zijt, is het uwe vreugde, dat gij rijk zijt in God of zoekt gij 
naar de vermeerdering uwer aardsche goederen? Gij, die 
eene hooge plaats in de maatschappij inneemt, wilt gij 
daarom meer geëerd worden dan anderen of beschouwt gij 
het kruis van Christus als het einde van alle menschelijke eer? 
Gij allen, waarnaar tracht gij meer, naar de vermeerde
ring der geestelijke gaven, of naar rijkdom, eer en aanzien? 

En na verder; in de Gemeente van Christus zijn allen 
gelijk, daar is geen onderscheid tusschen vrije en dienst
bare, tusschen Jood en Griek, tusschen Scyth en barbaar 
en dat omdat Christus alles in allen is. Allen zijn broe
ders en zusters in Christus en dit is ten allen tijde waar, 
en niet alleen dan, wanneer de Gemeente vergaderd is. 
Het zou wel zeer treurig zijn, wanneer de zonen en 
dochters van dezelfde ouders in huis zeer vriendelijk tegen 
eikaap waren en op straat of in gezelschap van anderen 
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elkander als vreemden behandelden. En hoe zou dit dan 
onder christenen kannen plaats hebben 1 Het is bepaalde
lijk de bedoeling des H. Gr. dat waar zich de christenen 
ook mogen bevinden, zij zullen toonen één te zijn. Het 
kruis van Christus is eens voor altijd het eind van alle 
eer en aanzien en in dit kruis heeft onze stand, als 
Hiensch, als eerste Adam opgehouden. De opstanding van 
Christus is eens voor altijd de inleiding in eenen nieuwen 
toestand, waarin niemand naar het vleesch gekend wordt, 
waarin allen één zijn, omdat allen denzelfden stand heb
ben— burgers des hemels, erfgenamen Gods en medeërf-
genamen van Christus. Hier heeft de een niet meer aanzien 
clan de ander; alleen kan de een naar zijne getrouwheid 
meer loon ontvangen dan de ander en dit loon is afhan
kelijk van zijnen wandel als nieuw mensch, van zijn 
dooden van den ouden mensch met al zijne lusten en 
begeerlijkheden. 

Maar gij predikt het communisme! zal men ons mis
schien toeroepen. Mets is verder van ons verwijderd dan 
dat. Wij hebben bewezen, dat de standen door God zijn 
ingesteld, hoewel als gevolg der zonde, dat de Heer en 
zijne apostelen ze erkend en geëerbiedigd hebben en zijn 
er derhalve verre van verwijderd eene vernietiging dier 
standen te willen. Wat wij beweren is dit. De christen 
is geen burger der wereld en heeft derhalve naar andere 
beginselen dan de wereld te wandelen. Hij mag de ver
schillende standen niet opheffen, daar deze door God zijn 
ingesteld; hij is niet geroepen in den toestand der wereld 
verandering te brengen. Hetgeen veranderd is, is zijne 
beschouwing van al hetgeen in de wereld is. Met alleen 
de lieden der wereld, maar ook de leden der Gemeente 
hebben een verschillenden stand in de maatschappij; de een 
is rijk, de ander arm; de een vrij, de ander dienstknecht; 
de een aanzienlijk, de ander gering; en wel verre van 
dit te veranderen zegt de apostel in tegendeel: »Een 
iegelijk blijve in die beroeping, waarin hij geroepen-is" 
(1 Kor. 7 : 20). Hierin bestaat dus niet de gelijkheid; 
deze bestaat daarin, dat allen dezelfde geestelijke goede-
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ren deelachtig en leden van één ligcliaam zijn, en als 
zoodanig met elkander moeten wandelen. Hoedanig zal 
men deze twee schijnbaar tegenstrijdige dingen met elkaar 
vereenigen? De zaak is zeer eenvoudig zoodra men van 
het kruis uitgaat. De voorwaarde van Jezus te volgen 
is zelfverloochening, niet voor sommigen, jnaar voor 
allen. Jezus, de Heer uit den hemel, die geene rust
plaats op deze aarde had, te volgen, ziedaar de roeping 
van den christen, hij zal Hem gelijk zijn in heerlijk
heid en met Hem heerschen, en zou hij dan hier niet met 
Hem willen lijden? Wil hij zich op zijnen rijkdom of 
op zijnen stand in de maatschappij laten voorstaan — 
hij zie op Jezus, die, hoewel Hij de hoogste plaats 
op de aarde kon innemen, echter geene plaats had 
waar Hij zijn hoofd kon nederleggen; en indien eenig 
christelijk gevoel zijne borst doorstroomt zoo zal hij met 
schaamte zijn eigen gedrag moeten afkeuren. Welk eene 
zelfzucht toch, wel met Jezus in heerlijkheid en eere te 
willen zijn, maar niet met Hem in lijden en strijd! En 
toch alleen door lijden komt men tot de heerlijkheid. Wil 
een ander den rijke zijnen rijkdom verwijten, en wenscht 
hij hem gelijk te zijn — hij zie op Jezus, die in armoede 
aan hem gelijk werd; en o die blik zal voorzeker al 
zulke aardsche en zelfzuchtige bedoelingen doen verdwij
nen. Wordt Jezus door allen tot voorbeeld genomen, 
dan zal de een de nietigheid van al het aardsche leeren 
inzien en de ander troost en kracht vinden in de gedachte: 
«Ook mijn Jezus was arm! 

Ten tweede zegt Jakobus: »De b roeder , die n e d e r i g 
i s , roeme in zijne hooghe id , en de rijke in zijne 
v e r n e d e r i n g , want hij zal als eene bloem van he t 
g r a s voorbi jgaan." Indien een rijke den gekruisten 
Christus aanneemt, zoo is het kruis het einde van zijnen 
rijkdom en hij staat dus op denzelfden voet met den arme — 
hij roeme in zijne vernedering. Indien een arme den 
gekruisten Christus aanneemt, zoo is het kruis het begin 
van alle zegeningen — hij roeme in zijne verhooging. 
Alzoo staan beiden gelijk, en evenwel behoudt de rijke 
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zijnen rijkdom — maar om God daarmede te dienen, en 
de arme zijne armoede — maar om God voor zijne ver
hooging te danken. Ziehier het geheim opgelost. De 
verschillende standen blijven, doch de christen beschouwt 
het kruis van Christus als het eind van alle aardsche 
voorregten en daarom kan er tusschen hen volkomene 
eenheid en gelijkheid bestaan. Zoodra de rijke zich echter 
op zijnen rijkdom laat voorstaan en om dezelve meer 
geëerd en erkend wil worden, of zoodra de arme den 
rijke zijnen rijkdom verwijt en gelijkheid van goederen 
wil hebben, dan is de eenheid verbroken. 

Ditzelfde beginsel geldt ook waar er spraak is van de 
verhouding tusschen dienstbaren en vrijen. Zijn beiden 
christenen zoo zijn zij één in Christus en staan voor Hem 
gelijk. Indien echter de heer zijnen dienstknecht als zijnen 
minderen beschouwt en als zoodanig behandelt dan is het 
natuurlijk onmogelijk dat aldaar eene broederlijke betrek
king heerschen kan. En evenmin kan die bestaan, indien 
de dienstknecht zich boven of naast zijnen heer plaatst en 
dezelfde regten eischt. Beide handelwijzen zijn tegen God, 
want een ieder blijve în zijne beroeping, waarmede hij 
geroepen is, en in deze beroeping is het zijn pligt den 
Heer te dienen. De dienstknecht dient den Heer en de 
meester dient den Heer en indien beiden hierin getrouw 
zijn, dan zal de broederlijke verhouding blijven bestaan. 
Van waar toch de bewering dat het bijna nooit goed gaat, 
wanneer dienstbaren en heeren beiden geloovigen zijn? De 
oorzaak ligt niet in de onmogelijkheid, hoe zou anders 
het woord van David waarheid kunnen zijn: «Ziet hoe 
goed en hoe liefelijk is het, dat broeders zamen wonen." 
Zij ligt in de ontrouw van beide kanten, in het vergeten 
der wederkeerige pligten, die men te vervullen heeft. Zij 
ligt in het vergeten van het woord des apostels: «Want 
die in den Heer geroepen is , een dienstknecht zijnde, die 
is een vrijgelatene des Heeren; desgelijks ook, die vrij 
zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus" 
(1 Kor. 7 : 22). Indien de heer zich als een dienstknecht 
Gods beschouwde, geroepen om met zijnen dienstknecht te 
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handelen, zooals God met hem handelt; en indien de 
dienstknecht zich een vrijgelatene des Heeren zag, zoodat 
hij alleen den Heer had te gehoorzamen en dit betoonde in 
de onderwerping aan zijnen meester, welk eene liefelijke 
en broederlijke overeenstemming zou aldaar heerschen! O 
dat men toch meer het kruis in zijn waar karakter begreep, 
hoevele ongelukkige beginselen zouden dan niet veroor
deeld worden en wegvallen! 

In de Gemeente van Christus heerscht vrijheid, gelijk
heid en broederschap. Drie heerlijke voorregten , helaas! 
door den mensch tot een godonteerend stelsel van ont
binding misbruikt. Het is noodzakelijk, deze voorregten 
op eene waardige wijze te gebruiken en niet de vrijheid 
tot een oorzaak voor het vleesch aan te wenden. Er 
bestaat voor hem, die arm is naar de wereld, groot 
gevaar om in de gelijkheid met den rijke vleeschelijke 
oogmerken te bedoelen — en niets is onwaardiger dan dat. 
Het is zeer noodig hiertegen met ernst en nadruk te 
waarschuwen, omdat dit misbruik eene heerlijke en Gode-
waardige zaak, die van de gezegendste gevolgen kan zijn, 
bederft en velen terugschrikt om het welbehagen Gods 
in beoefening te brengen. Het is zeker verkeerd en treu
rig, indien men eene goede zaak om de misbruiken 
afkeurt, maar men bedenke, dat een groot gedeelte der 
schuld op hem komt, die door zijne verkeerde handel
wijze de waarheid Gods hatelijk heeft gemaakt. 

En nu nog enkele woorden ten slotte. Paulus vermaant 
ons, de een den ander uitnemender te achten dan zich-
zelven, en dit zegt hij niet alleen tot armen, maar ook 
tot rijken, niet alleen tot eenvoudigen, maar ook tot rijk
begaafder!. Is de nederigheid de grondtoon van ons christe
lijk karakter, dan zal de onderlinge gemeenschap geluk
kig en zonder stoornis kunnen .zijn. Dan zal het mogelijk 
zijn elkander met achting te behandelen, zooals in Kom. 
12 : 10 in het grieksch staat, en de bescheidenheid aan 
alle menschen bekend te laten worden. Het is een bewijs 
van weinig geestelijke gezindheid, indien men over chris
tenen met minachtig spreekt of hen met minachting be-
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handelt. De geestelijke christen zal nooit de palen der 
beleefdheid, bescheidenheid en welvoegelijkheid overschrij
den. Hij zal handelen in den geest van Paulus, die op 
zulk eene hoogst bescheidene wijze aan Philemon schrijft. 
En waar bij de tegenwoordige verwarring en door het ver
geten der evangelische beginselen degenen, die eenen 
hoogeren stand in de maatschappij bekleeden, van de 
geringeren de aan hunnen stand toekomende eer verlan
gen, zoo bewijze de geestelijke christen zijne ware vrij
heid door hen zooveel eere te geven als zij zei ven verlangen. 

Hoe gemakkelijk is de omgang met hen, die zich niets 
aanmatigen, die zich nooit laten voorstaan op eer, aan
zien en rijkdom, maar die alles wat zij bezitten beschou
wen als goed hun door den Heer geleend om er voor 
Hem mede te woekeren en die het daarom tot zijne eer 
en tot welzijn van allen, meest van de huisgenooten 
des geloofs, aanwenden. Hoe gemakkelijk de omgang 
met hen, die hoewel arm naar de wereld, toch rijk zijn 
in God, en die, omdat dese rijkdom alleen waarde heeft, 
niet naar de hooge dingen trachten — naar rijkdom, eer 
of aanzien — maar tevreden zijn met hetgeen de Heer hun 
heeft gegeven; die alleen van den Heer afhankelijk zijn 
en niet de rijken gebruiken als het middel om in hunne 
aardsche behoeften te voorzien. Hoe gemakkelijk en ge
lukkig is de omgang, waar allen aan hunne belijdenis 
van gestorven te zijn aan de wereld met hare begeerlijk
heden en opgewekt te zijn met Christus, getrouw zijn, 
waar dus allen op hetzelfde standpunt staan, allen dezelfde 
hemelsche zegeningen deelachtig zijn, en waar een ieder 
het werk hem opgelegd met getrouwheid vervult. 

De God aller genade geve ons allen het karakter onzer 
belijdenis van den gekruisten Christus te verstaan, opdat 
niemand zich beroeme op voorregten aan gene zijde, maar 
allen zich verheugen in die aan deze zijde van het 
kruis, en opdat die liefelijke harmonie, welke het gevolg 
is van onze eenheid in Christus, tot eer en verheerlijking 
zijns naams onder ons moge gevonden worden! 
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BESCHOUWING 
OVER DEN 

BRIEF VAN PAULUS AAN DE KOMEINEN. 

H O O F D S T U K IX. 

Na de ontwikkeling van de leer der regtvaardigmaking 
uit het geloof met hare gevolgen, bleef er voor Paulus 
nog eene belangrijke vraag ter beantwoording over, hoe 
namelijk deze leer, die Jood en heiden beiden voor God 
verdoemelijk stelde en slechts ééne zaligheid voor hen 
beiden kende, overeenkwam met de bijzondere beloften 
aan de Joden geschonken. De ongehoorzaamheid der 
Joden onder de wet, die hen van de zegeningen door de 
wet beloofd, beroofde, was toch niet voldoende om de 
beloften, die zonder voorwaarde vóór de wet geschonken 
waren, te vernietigen. En daarom toont de apostel in de 
volgende drie hoofdstukken aan, dat de verwerping der 
Joden, even als de aanneming der heidenen, reeds door de 
profeten voorspeld, volkomen regtvaardig was; doch dat 
desniettegenstaande naar de vrije genade Gods zijne be
loften vóór de wet gegeven niet onvervuld zouden blijven, 
en er alzoo een overblijfsel van Israël behouden zou 
worden. 

Voor dat de apostel nu zijne gedachten over dit onder
werp ontwikkelt, zoekt hij in de eerste plaats iederen 
twijfel aan zijne liefde voor zijn volk te doen ophouden. 
Hetgeen hij toch gezegd had met betrekking tot Israël, 
en evenzoo hetgeen hij nog verder zeggen wilde, kon wel 
tot zulk eenen twijfel aanleiding geven. Hij had tot 
hiertoe bewezen, dat noch de besnijdenis, noch de wet, 
noch de werken der wet hun eenige hoop op de verkrij-
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ging der belofte overliet, en evenzoo sloot de verkiezing, 
waarover hij in dit hoofdstuk spreekt, alle vleeschelijke 
voorregten uit , daar die alleen op de vrije erbarming en 
de onbeperkte genade Gods gegrondvest is. 

Dit alles verzwakte echter in het hart des apostels niet 
in het minste de genegenheid voor zijn volk. Hij betuigt 
met plegtigen ernst zijne groote liefde en gehechtheid voor 
dat volk, te gelijkertijd zijne getuigenis met Christus en 
den Heiligen Geest in verbinding brengende (vs. 1). Hij 
was niet vergeten, dat de Israëlieten zijne broeders en 
zijne betrekkingen naar het vleesch waren, en de 
gedachte aan hunne verharding tegen Hem, door wien 
zij alleen alle beloften en zegeningen konden verkrijgen, 
vervulde zijn hart «met g roo te droefheid en g e d u r i g e 
smar t" (vs. 2). Ja dit gevoel der liefde en gehechtheid 
voor zijn volk had hem zelfs eenmaal zoozeer ingenomen 
en zulk eene hoogte bereikt, dat hij even als Mozes 
«gewensch t h a d voor hen door eenen v l o e k van 
C h r i s t u s v e r b a n n e n t e zijn" (vs. 3). (*) 

(*) Anderen zijn de meening toegedaan, dat deze wenseh des 
apostels niet in den tijd van zijn apostelambt heeft plaats gevonden, 
maar eenvoudig de uitdrukking is van den toestand, waarin hij zich 
vóór zijne bekeering bevond. Te dier tijd vervulde zulk een ijver 
voor zijn volk en diens voorregten zijn hart, dat de haat tegen 
Christus en de liefde voor zijn volk hem dezen -wenseh deed ontboe-
zernen. Zij grondeD hun beweren in de eerste plaats op de verschil
lende tijden in vs. 2 en 3. In vs. 2 spreekt de apostel in den tegen-
woordigen, en in vs. 3 in den verledenen tijd; hij zegt: ff Ik héb 
gewenscht." Verder zeggen zij dat de apostel door zulk eenen onnut
ten wenseh slechts zou betuigd hebben, dat hij zijn volk — zijne 
broeders en zijne maagschap naar het vleesch — meer liefhad dan 
Christus, en dat God voorzeker aan zulk eenen wenseh geen welbe
hagen had kunnen vinden. Hierop kan geantwoord worden, dat het 
met betrekking tot de verschillende tijden bij de uitdrukking: »Ik heb 
gewenscht," niet noodzakelijk is om tot den onbekeerden toestand des 
apostels terug te gaan. De gedachte aan den treurigen toestand zijns 
volks vervulde zijn hart »met groote droefheid en gedurige smart," 
en deze smart had eenmaal zulk eene hoogte bereikt, dat zijn gemoed 
door den wenseh werd ingenomen aan hunne plaats door eenen 
vloek van Christus verbannen te zijn. Het was alleen als bekeerde 
mogelijk zulk eenen wenseh te uiten, daar de onbekeerde niet met 
Christus verbonden zijnde ook niet wenschen kan van Hem verbannen 
te zijn. Kon Paulus zich ook voor God niet op dezen wenseh beroe
men, zoo kon hij dit toch voor zijn volk, zoodra men aan zijne 
liefde voor hetzelve twijfelde. 
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De grond nu zijner droefheid lag niet in Let gebrek 
aan voorregten, maar in de geringachting derzelve. Hij 
beijvert zich eene menigte dier voorregten hier op te 
sommen, (vs. 4 , 5 ) en deze als de hunne aan te geven, 
en hoe meer zijn eigen hart deze voorregten erkende en 
waardeerde, zooveel te dieper was zijne smart, als hij 
zien moest, dat zij door hunne volharding in het ongeloof 
al deze heerlijke zegeningen verloren. 

De apostel ontkent nu in de eerste plaats, dat Gods 
woord zijn doel gemist had; doch hij betuigt, dat niet 
allen Israël zijn, die uit Israël zijn (vs. 6). Er bestond 
eene uitverkiezing van de zijde Gods — eene uitverkiezing, 
welke ook die uit de heidenen onder de kinderen der 
belofte aannam. Indien de Israëlieten zulk eene verkie
zing niet wilden aannemen, dan verwierpen zij hunnen 
eigenen toestand, die eveneens op eene verkiezing gebouwd 
was. Ismaël was ook van het zaad Abrahams en Ezau 
had met Jakob denzelfden vader en dezelfde moeder. De 
verkiezing alzoo was het eenige, wat Israël van Ismaël 
en Ezau en hunne nakomelingen scheidde. Deze verkie
zing vormde de afzondering tusschen de kinderen der 
belofte en de kinderen des vleesches. Zij moesten echter 
nu noodzakelijk de vrije genade Gods erkennen, want 
nadat zij het op Sinaï gesloten verbond des Heeren verbroken 
hadden, was deze genade Gods de eenige weg om de 

_ De Heilige Schrift geeft ons nog eenige andere voorbeelden, die 
eenig licht over deze plaats werpen. In Ex. 32 : 32 vinden wij, dat 
Mozes eenen gelijken wensch uitsprak, toen God het volk wilde 
verdelgen: >En nu vergeef hun hunne zonde en zoo niet, delg mij 
uit uw boek, dat Gij geschreven hebt." — In 2 Kor. 7 : 8 schrijft de 
apostel aan de gemeente aldaar, dat het hem berouwd had hen door 
den eersten brief bedroefd te hebben. Men zou hier met regt kunnen 
vragen: Hoe mogt hem dat berouwen, daar het den Heiligen Geest 
goed had gedacht door hem op zulk eene ernstige wijze aan hen te 
schrijvenP En was het te regtvaardigen, dat Paulus, toen hij Titus 
niet vond, van wien hij berigten uit Korinthe verwachtte, wegens den 
onrust zijns geestes de hem door den Heer in Troas geopende deur 
niet binnentrad? Deze en soortgelijke vragen kunnen eerst dan regt 
beantwoord worden, wanneer men de liefde des apostels inzonderheid 
voor de Korinthiërs verstaan heeft. Deze liefde tot hen wordt inder
daad op eene liefelijke en treffende wijze aan den dag gelegd, al zou 
ook zijne genegenheid, van eene andere zijde beschouwd, tot zijn 
nadeel uitgelegd kunnen worden. 
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beloften te verkrijgen, en deze genade schenkt God aan 
wien Hij wil. 

«Niet a l l en zijn alzoo I s r a ë l , die u i t I s r a ë l zijn, 
noch omdat zij A b r a h a m s zaad zijn, zijn zij a l len 
k i n d e r e n " (vs. 6, 7). God bepaalt door verkiezing in 
zijne vrijmagt welke de erfgenamen der belofte zijn; en 
duidelijk is het, dat niet allen van het zaad Abrahams 
door Hem zijn geroepen, maar »in I z a k zal u he t 
zaad genoemd worden." Ismaël was even zoo goed 
van Abrahams zaad, als ook Izak; maar God verkoor 
Izak en niet Ismaël in de lijn zijner bijzondere gunst. 
')Alzoo zijn niet de k i n d e r e n des vleesches k inde 
ren Gods , maar de k inde ren der belof tenis worden 
voor zaad ge rekend" (vs. 8). "Want God heeft niet 
den zoon uit Hagar verkoren, maar den zoon der belofte
nis: «omtren t dezen tijd zal ik k o m e n , en S a r a za l 
e enen zoon b a r e n " (vs. 9). Dit werd nog meer beves
tigd in het yolgende geslacht, want hoewel beide kinderen 
uit denzelfden vader en uit dezelfde moeder geboren 
waren — «zelfs als de k i n d e r e n nog n ie t geboren 
w a r e n , noch ie ts goeds of kwaads gedaan h a d d e n 
(opdat het voornemen Gods n a a r de v e r k i e z i n g 

.zon bes taan — n ie t uit de w e r k e n , maar ui t den 
roependen) zoo werd to t h a a r gezegd : De meer
dere zal den mindere d ienen" (vs. 1 1 , 12). En de 
profetische getuigenis van Maleachi voegt hierbij: » J a k o b 
heb ik l i e fgehad , en E z a u heb ik g e h a a t " (vs. 13). 
Hoe ernstig en verpletterend was deze waarheid voor 
Israël, hetwelk al zijne voorregten op zijne vleeschelijke 
afstamming van Abraham bouwde. Deze vleeschelijke 
afstamming evenwel liet ook Ismaël en Ezau toe, wier 
nakomelingen, de Arabieren en Edomieten, het meeste 
onder alle volken door hetzelve gehaat werden. Er bleef 
alzoo niets voor hen over dan de onbeperkte verkiezing 
Gods te erkennen, hoezeer deze ook alle vleeschelijke 
voorregten ter neder wierp. De verkrijging der zegenin
gen hangt niet »van den werkende, maar alleen van den 
roepende" af. 
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»Is er dan o n r e g t v a a r d i g h e i d bij God?" was de 
vraag, die hier door den mensch kon gedaan worden 
(vs, 14). Dat zij verre! antwoordt Paulus; want indien 
God op den weg der geregtigheid met den door de zonde 
verdorvenen mensch handelt, dan is hij volkomen verlo
ren. Daarom had ook niemand het regt zich tegen Hem 
te verheffen, daar Hij zijnen onbeperkten wil aan degenen 
uitoefent, die geheel en al onder de zonde liggen. Al bewijst 
Hij genade of regt, zoo kan toch geen mond tegen Hem 
roemen; niemand kan zeggen: Gij doet onregt. Zoowel in 
zijne onbeperkte genade voor goddeloozen, als in zijn oor
deel over goddeloozen is Hij steeds verheerlijkt. De apostel 
stelt nu in twee voorbeelden de onafhankelijkheid Gods nog 
duidelijker aan het licht; ten eerste toont Hij zijne onbeperkte 
genade voor een met schuld beladen en doodschuldig volk 
en daarna zijn oordeel over de vijanden van dit volk. 

De omstandigheden onder welke God zijne onbeperktheid 
openbaart zijn bewonderingswaardig. Want wanneer was 
het , toen God tot Mozes zeide: »Ik za l mij o n t f e r m e n , 
d iens ik mij on t fe rm, en za l b a r m h a r t i g zijn, d ien 
ik b a r m h a r t i g ben" (vs. 15)? In den oogenblik, toen 
Israël op grond der geregtigheid moest verdelgd worden, 
(verg. Ex. 32, 33). God herriep naar zijne onbeperkte 
genade zijne uitspraken om het volk Israël, hetwelk 
naar zijne geregtigheid had moeten veroordeeld worden, 
te sparen. Hoe gezegend was het voor Israël, dat het 
»nie t l ag aan d e n g e n e n , die w i l , noch d e n g e n e n , 
die loopt , maa-r aan den o n t f e r m e n d e n G o d " (vs. 16). 
Hoe gelukkig voor hen, aan wien dit algemeen beginsel 
verwezenlijkt is geworden. Alles, wat zij na den val 
nog zoeken en begeeren konden was de genade; het was 
te laat om van regt te spreken. De gedachte daaraan 
openbaarde slechts hunne blindheid en verdorvenheid; 
want door hunne zonden hadden zij de regten Gods met 
voeten vertreden. Het eenige wat overbleef was Hem 
te verheerlijken die zijne regten gebruikt had, om het 
volk, hetwelk volkomen verdorven was, in zijne onbe
perkte genade te bewaren. 
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Eveilzoo is het nu. De eigengeregtige mensch beoor
deelt de onbeperktheid Gods; doch de zondaar, die 
waarlijk onder het gevoel zijner zonden ter nederzinkt, is 
zeer verheugd te hooren, dat de genade onbeperkt genoeg 
is, om zich over hem te ontfermen, en de geredde roemt 
deze genade, die verlorenen zondaars tegenstroomt. 

Wat nu het oordeel over de vijanden betreft, zoo 
dient Farao tot voorbeeld. « W a n t de Schrif t zeg t 
tot F a r a o : To t d i t z e lve heb ik u v e r w e k t , opdat 
ik aan u mijne k r a c h t bewijzen zou, en opdat mijn 
naam ve rkond igd worde op de g a n s c h e a a r d e " 
(vs. 17). Deze handelwijze met Farao was inderdaad 
volkomen regtvaardig; want hij had als vijand van God 
en van zijn volk de regten Gods met verachting en be
spotting behandeld. Hij was trotsch en oproerig tegen 
God geweest, en daarom had God hem tot een voorbeeld 
gesteld. »Wie is de Almagtige, dat ik Hem gehoor
zame? . . . . Ik zal zijn volk niet laten trekken" (Ex. 5 :2). 
De Almagtige bedient zich van Farao, die reeds door 
de verdorvenheid zijns harten in dien toestand van oproer 
en hoogmoed was, om een voorbeeld van zijnen toorn en 
van zijn goddelijk oordeel te stellen. «Hij on t f e rmt z ich 
alzoo diens Hij w i l , en v e r h a r d t dien Hij w i l " 
(vs. 18). Deze verharding en eindelijke veroordeeling was 
volkomen regtvaardig, daar Farao zich eerst had verhard» 
En ditzelfde beginsel kan zoowel op het Jodendom (Jes. 6) 
als nu op het Christendom (2 Thess. 2) toegepast worden. 
De mensch is goddeloos en verwerpt God en daarom kan 
God hem naar zijnen onbeperkten wil aan de verharding 
overgeven. Hierbij merke men echter op, dat God den 
mensch niet goddeloos maakt, wanneer Hij hem verhardt, 
maar dat Hij eenen volkomen goddeloozen mensch neemt 
en hem tot een voorbeeld stelt. Indien God den mensch 
zondig had geschapen, dan had er van vallen geen spraak 
kunnen zijn, en dan had de mensch zich redelijker wijze 
kunnen verontschuldigen. Nu hij echter door zijne eigene 
schuld verdorven is, moet hij zich aan de onbeperkte 
handelwijze Gods volkomen onderwerpen. 
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De mensch gaat echter voort met zich te beklagen. 
Wanneer hij de onbeperktheid Gods moet toestemmen, dan 
vraagt hij: «waarom bes t raf t Hij nog? W a n t wie 
heeft zijnen wil w e d e r s t a a n ? " (vs. 19). Wat kan ik er 
aan doen? Ik kan slechts zoodanig zijn, als het Hem 
welgevallig is. » J a , o mensch!" antwoordt de apostel, 
»wie zijt g i j , die t e g e n God he t woord opneemt? 
zal he t maakse l t o t den m a k e r z e g g e n : waarom 
heb t gij mij alzoo gemaak t? (vs. 20) God handelt, 
gelijk Hij wil en geeft niemand rekenschap zijner daden. 
Hij is niet het voorwerp van het oordeel des menschen. 
De mensch maakt altijd aanmerkingen, hetzij dat God 
met den eenen naar zijne geregtigheid of met den 
anderen naar den rijkdom zijner genade handelt; en men 
zoude wel kunnen vragen: Heeft God den mensch, of 
heeft de mensch God te oordeelen? Zoodra de mensch 
echter God zijne volkomene vrijheid ontnemen wil, dan 
geeft hij Hem minder magt en vrijheid dan aan eenen 
pottebakker, die »ui t denze l fden k lomp een va t t e r 
ee re en een a n d e r t e r oneere maken kan" (vs. 21). 
God handelt volkomen onafhankelijk van de aanmatigende 
gedachten des menschen. Hij bewijst zijnen toorn en toont 
zijne magt aan de vaten, die tot het verderf zijn toebe
reid. Men merke op, dat de apostel van deze vaten niet 
zegt: »welke God tot het verderf toebereid heeft," want 
voordat God begint zich in zijnen toorn en in zijne magt 
aan deze vaten te verheerlijken, zijn zij reeds lang ten 
verderve toebereid, en Hij beeft ze met veel langmoedig-
heid gedragen, zoodat zij geene verontschuldiging hebben. 
Hunne eigene zonde had hen in dezen verwerpelijken toe
stand gebragt, waarin zij met regt niets anders dan den 
toorn Gods verwachten konden. Daarentegen heeft God 
zelf de vaten der barmhartigheid tot heerlijkheid te voren 
bereid, om aan hen den ganschen rijkdom zijner heerlijk
heid te bewijzen (vs. 22). 

Drie beginselen zijn ons derhalve met eene merkwaar
dige naauwkeurigheid door den apostel voorgesteld, name
lijk : dat God de magt heeft alles te doen en dat niemand 
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daarop iets aan te merken heeft; in de tweede plaats, dat 
God eene groote langmoedigheid bezit voor de goddeloo-
zen, over welke ten laatste zijn toorn zich openbaart; en 
eindelijk, dat God zijne heerlijkheid vertoont in de vaten, 
die Hij zelf door zijne genade voor de heerlijkheid toe
bereid heeft, en die Hij zoowel uit de Joden als uit de 
heidenen naar de voorzegging van Hosea geroepen'heeft. 

De leer nu der souvereiniteit Gods vernietigt dé gedach
te aan de uitsluitende roeping der Joden tot de beloften. 
Wilden zij op hunne afstamming van Abraham steunen, 
dan moesten zij ook hunne vijanden, die even zoo goed 
van het zaad Abrahams waren, toelaten. Wilden zij zich 
op de wet beroepen, dan maakte het gouden kalf reeds 
een einde aan hunne regten. De genade Gods was de 
eenige bron tot verkrijging der zegeningen en daarom riep 
God zoowel uit de Joden, als ook uit de heidenen (vs. 24). 
Tegelijkertijd bewijst deze roeping, dat hier geene spraak 
is van eene nationale uitverkiezing. 

De apostel bewijst nu, dat de roeping der heidenen, 
als ook de verkiezing uit Israël geene nieuwe gedachte 
was, maar met de leer des Ouden Testaments volkomen 
overeenstemde. Indien men de aanhaling uit Hosea (*) 
naauwkeurig onderzoekt, en ze vergelijkt met die in 
1 Petr. 2 : 10, zoo zal men zien dat Petrus, die aan 
bekeerde Joden schreef, slechts de plaats aan het einde 
van het tweede hoofdstuk aanhaalt, waar Lo-Ammi (Niet-
mijn-volk) en Lo-Kuchama (Met-Geliefde) Ammi en Ku-
chama worden. Dit wordt natuurlijk alleen van Israël 
gezegd. Paulus haalt hier echter ook de plaats uit het 
eerste hoofdstuk van den profeet aan, waar wij lezen 
dat »daar", waar gezegd was, gij zijt »niet mijn volk," 
zij »daar" — niet »mijn volk" — maar »zonen des leven
den Gods," zouden genoemd worden. Deze laatste plaats 
past Paulus op de heidenen door de genade geroepen 
toe. 

Daarenboven de plaatsen uit de profeten bevestigen op 

(*) Hosea 2 : 22 in vs. 25 en Hosea 1:10 ia vs. 26. 
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eene ernstige wijze het oordeel hetwelk de apostel door 
den Geest den Joden had verkondigd. Jesaja kondigt 
duidelijk en klaar dit oordeel Gods over Israël aan. Dit 
oordeel werd echter in zijnen loop afgesneden, opdat het 
ovei'olijfsel zou gered worden en op grond der onbeperkte 
genade de zegeningen zou erlangen. Ook verklaart 
dezelfde profeet, dat indien God hun niet een klein over
blijfsel gelaten had., zij als Sodom en Gomorra zouden 
geworden zijn. Dit overblijfsel ontvangt de beloftenis en 
wordt de zegeningen deelachtig. Het is echter geen zaad, 
hetwelk zich zelf bewaart, maar hetwelk God had over
gelaten en waardoor Israël voor een volkomen verderf 
gevrijwaard werd. 

En ziehier het zedelijk oordeel, hetwelk de Heilige 
Geest reeds hier over den toestand van Joden en heide
nen uitspreekt. De heidenen hebben niet naar de gereg-
tigheid gezocht en hebben haar toch verkregen — echter 
geene geregtigheid naar het beginsel der wet, maar naar 
dat des geloofs (vs. 30). Israël daarentegen had eene gereg
tigheid gezocht en geene gevonden, daar het eene gereg
tigheid naar het beginsel der wet en niet naar het begin
sel des geloofs zocht. Deze geregtigheid kon ook alleen 
door het geloof verkregen worden (vs. 3 1 , 32). Zij 
hebben zich aan den steen des aanstoots, welken God in 
Sion tot openbaarmaking van de harten der menschen legde, 
gestooten en zijn gevallen. Christus is de eenige grond, 
waarop de geregtigheid uit het geloof rust. Zoo is dan 
de zaligheid voor een iegelijk — zij hij Jood of heiden — 
die gelooft aan Hem, die voor de Joden eene ergernis en 
voor de Grieken eene dwaasheid is. 
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BESCHOUWING 
OVER BEN 

BKIEF VAN PAULUS AAN DE ROMEINEN. 

HOOFDSTUK X. Terwijl ons in het vorige hoofd
stuk de onbeperkte raadsbesluiten Gods over Israël voor
gesteld werden, zoo vinden wij hier zijne wegen met dit 
volk in het tegenwoordige tijdperk. 

Niettegenstaande de onveranderlijke raadsbesluiten Gods 
en zijne oordeelen over Israël blijft het hart des apostels, 
hetwelk zijn volk zeer liefhad, vervuld met de gedachte 
aan hun behoud. Hun behoud was het voorwerp zijner 
vreugde en zijner gebeden tot God (vs. 1). Het mag 
nooit het geval zijn, dat het gebed voor allen, die de 
liefde en de erbarming Gods behoeven, in een har t , 
waarin de liefde woont, door de raadsbesluiten Gods ver
zwakt of verhinderd wordt. Het hart Gods zelf onderwijst 
ons in deze gezindheid; want wij lezen aan het einde van 
dit hoofdstuk de uit Jesaja 65 : 2 aangehaalde woorden: 
»Den geheelen dag heb ik mijne handen uitgestrekt tot 
een ongehoorzaam en tegensprekend volk." 

Het bewijs nu van de liefde des apostels voor zijn volk 
is , dat hij op eene zeer zachte wijze over hunnen onwil 
spreekt, die hij niet aan boosaardigheid maar aan eenen 
kwalijk geplaatsten ijver voor God toeschrijft. Hij bekent, 
dat zij voor God ijverden, doch hun ijver ging niet ge
paard* met de kennis van het karakter Gods (vs. 2). 
De reden nu van hunnen onwil was, dat zij zich niet 
aan de regtvaardigheid Gods wilden onderwerpen, anders 
zouden zij er niet aan gedacht hebben hunne eigene gereg-
tigheid op te rigten, maar dat zij eene geregtigheid zochten 
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steunende op de werken der wet (vs. 3). Aangezien nu 
de mensch onmogelijk de wet kon volbrengen, daar er 
eene volkomene onderhouding van alle geboden werd 
vereischt, zoo was het duidelijk dat hun streven dwaas
heid was. « Bovendien C h r i s t u s was h e t e inde der 
wet (vs. 4 ) ; in Hem had de wet met alles wat daarmede 
te zamenhangt zijn einde gevonden. Christus is het 
voorwerp des geloofs zoowel als het einde der wet. De 
wet eischte, doch schonk geene geregtigheid, en aange
zien de mensch geene geregtigheid bezat zoo werd hij 
door de wet verdoemd. Christus is het voorwerp des 
geloofs en is voor den geloovige de geregtigheid; doch 
tegelijkertijd heeft de wet in Hem een einde genomen. 
Het geheele beginsel van den eersten Adam, het beginsel 
der verantwoordelijkheid des menschen voor de geregtig
heid Gods heeft in Christus opgehouden te bestaan. In 
Hem is alles op eenen nieuwen bodem geplaatst. Hij is 
zelf de geregtigheid Gods — eene geregtigheid, welke het 
deel des geloovigen wordt, en in welke hij voor God 
aangenomen is. 

Op eigen gezag had Paulus deze waarheid — dat Chris
tus het einde der wet was — ter nedergeschreven, doch 
het boek Deuteronomium geeft hem hier een onverwacht 
bewijs van het door hem voorgestelde beginsel. Hij haalt 
uit Deut. 30 : 12, 13 eenige woorden aan door Mozes tot 
het volk Israëls gesproken. Zij bevatten den eenig moge-
lijken uitweg voor dit volk, wanneer onder de wet alles 
verloren was, wanneer de kastijding des Heeren hen 
wegens hunne overtredingen verre onder de heidenen 
verbannen had. Wij weten, dat de geregtigheid van 
eenen Jood in het onderhouden der wet met al hare 
voorschriften en instellingen bestond; en deze instellingen 
waren aan het wonen van Israël in het land Kanaan 
verbonden, en konden slechts daar vervuld worden, waar 
God zijn altaar had opgerigt. Zoodra Israël echter in 
een vreemd land weggevoerd was, was het van dit altaar 
verwijderd, en alzoo was het onmogelijk eene geregtigheid 
door de wet te erlangen. Op dezen weg was aan Israël, 
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zoolang het in ballingschap was, elke terugkeer tot God 
afgesneden. Daarom opent God hetzelve in dit hoofdstuk 
van Deuteronomium reeds vooruit eenen weg, om weder 
met Hem in verbinding te kunnen treden. Hij predikt 
hun geene nieuwe wet, maar opent hun den weg tot Hem 
door het geloof. In het eerste vers van dit hoofdstuk 
lezen wij: »Wanneer al deze dingen over u zullen geko
men zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld 
heb; zoo zult gij het weder ter harte nemen onder alle 
volken, waarheen u de Heer, uw God, gedreven heeft." 
enz. Dan lezen wij in vs. 11—14 de woorden, die Pau
lus hier aanhaalt: «Want ditzelve gebod, hetwelk ik u 
heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet 
verre. Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie 
zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale 
en ons hetzelve hooren late, dat wij het doen? Het is 
ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal 
voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het 
voor ons hale, en ons hetzelve hooren late, dat wij het 
doen? Want dit woord is zeer nabij u , in uwen mond, 
en in uw hart , om dat te doen." 

Deze woorden openden voor Israël den weg des geloofs. 
De wet had gedaan, wat zij doen kon, zij had Israël als 
overtreder geopenbaard en de toorn des Heeren rust van 
wege zijne overtredingen op hem. Alles is voorbij. Zij 
zijn onder het oordeel, en van den kant der wet is niets 
meer te verwachten. »En de Heer heeft hen uit hun 
land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in groote 
verbolgenheid; en Hij heeft hen verworpen in een ander 
land, gelijk het is te dezen dage" (Deut. 29 : 28). Blijft 
er dan voor Israël geene hoop meer over om te kunnen 
terugkeeren? Mozes voegt in vs. 29 hierbij; »De verbor
gene dingen zijn voor den Heer onzen God; maar de geopen
baarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwig
heid , om te doen al de woorden dezer wet." — De 
geopenbaarde dingen bestonden in de voorschriften van 
hunnen wandel, welke in deze woorden te zamen zijn 
gevat: »Gehoorzaamt, en gij zult in het land blijven, en 
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zoo met, clan zult gij uit hetzelve verdreven worden." 
Zij gehoorzaamden niet alle woorden der wet en werden 
daarom uit hun land verdreven. — Waarin bestaan echter 
de verborgene dingen? De genade, die er bij God was 
voor den tijd, als Israël zich onder het oordeel zou bevin
den. Dit is het hoofdvoorwerp van de profetische getuigenis. 
Het verband tusschen deze twee hoofdstukken openbaart 
ons derhalve een geheel nieuw beginsel, te weten, dat 
wanneer de vervulling der wet onmogelijk zou geworden 
zijn en Israël om zijne verkrachting der wet uit zijn land 
zou verdreven zijn, God dit volk weder zou aannemen, 
indien het zich met het hart tot Hem zou wenden. 
Israël mogt nog zoo ver van God verwijderd zijn, het 
kon altijd in den geest tot Hem komen, doch alleen door 
het geloof. De wet was overtreden en ten gevolge daar
van was Israël onder het oordeel; doch de geregtigheid 
des geloofs antwoordde een' iegelijk, die vraagde: Waar 
moet ik heengaan, om het verlorene weder te vinden? 
wend u door het geloof tot God. «Zeg niet in uw hart: 
Wie zal in den hemel opklimmen ?" is het antwoord 
van Paulus op zulke overleggingen des harten. 

Het was niet noodig in den hemel op te klimmen, 
om Christus van boven af te brengen, of in den afgrond 
neder te dalen, om Christus uit de dooden op te brengen, 
(vs 6, 7) aangezien van God het woord tot hen gekomen 
was. Het eenige wat nu te doen was, was te gelooven: 
«Nabij u is het woord , in uwen mond en in uw 
ha r t . Di t is he t woord des geloofs , h e t w e l k wij 
p r e d i k e n , d a t , i nd i en gij met uwen mond zul t 
belijden den Hee r J e z u s en in uw h a r t ge looven , 
da t God H e m ui t de dooden opgewekt heef t , zoo 
zu l t gij za l ig worden . W a n t met h e t h a r t gelooft 
men te r r e g t v a a r d i g h e i d , en met den mond belijdt 
men te r za l i ghe id" (vs. 8—10). Heerlijke, eenvoudige 
en stellige verzekering, zoo noodig nog versterkt door 
eene aanhaling uit het O. Testament: «Een iegel i jk, die 
in H e m geloof t , zal niet beschaamd worden" (vs. 
11). De woorden »in uwen mond," en »in uw hart" 
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staan in Deuteronomium in tegenoverstelling van de let
terlijke vervulling der wet. Zulk eene vervulling is 
onmogelijk, aangezien de Israëlieten in deze plaats als 
verstrooid en in ballingschap, ver van hun land en het 
altaar des Heeren verwijderd, beschouwd worden; en 
slechts daar kon de wet hare letterlijke vervulling vinden. 
Het woord Gods alleen was nu nog in staat in den mond 
en in het hart eens Israëliets te komen. Het was even
zoo min noodig naar Jeruzalem te reizen als ten hemel 
te varen. Het geloof is nu voor den Jood en voor allen 
het middel om God te naderen. Het is opmerkelijk, dat 
de apostel hier niet zegt: »indien gij met het hart lief 
hebt," of «indien uw hart zoo is als het voor God zijn 
moet," maar: »indien gij met het hart gelooft." Men 
gelooft met het hart , wanneer men door behoefte gedre
ven en geenen anderen nitweg ziende de waarheid Gods 
omhelst, en volkomen verzekerd is dat hetgeen God ge
sproken heeft waarheid i s , omdat God gesproken heeft. 
Dit geloof nu openbaart zich in de belijdenis van den 
naam des Heeren, en legt daarin eene proef zijner opregt-
heid af. Indien iemand overtuigd is , dat Jezus de 
Christus is en Hem weigert te belijden, zoo zal zijne 
overtuiging der waarheid het oordeel na zich slepen. 
Het geloof des harten uit zich in de belijdenis van den 
mond; en de belijdenis van den mond is het bewijs van 
de opregtheid des geloofs. 

Met het hart te gelooven is een punt waarmede de 
geest des menschen zich veel bezig houdt, en hetwelk hij 
zoo moeijelijk verstaat ook al is hij opregt, daar er zoo
veel ongeloof en eigene geregtigheid in hem overblijft. 
Eene aan zich zelve ontdekte ziel gevoelt behoefte aan 
vrede en vereeniging met God, doch zoekt deze meestal 
op eene verkeerde wijze. In plaats van te gelooven, dat 
God ons liefhad, toen wij nog zondaars waren, maakt zij 
de liefde Gods afhankelijk van hare liefde-—en toch wij 
hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. De 
liefde Gods heeft naar onze behoefte een werk voor ons 
volbragt; Hij heeft Jezus gegeven, en Jezus heeft alles 
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volbragt wat noodig was om ons in de goddelijke gereg-
tigheid te doen deelen. Ieder die, erkennende dat hij 
een verloren zondaar is, in Jezus gelooft, is verzekerd 
van zijne zaligheid, wijl God zelf dit verklaart. Zoo is 
het derhalve duidelijk, dat, indien aan een ieder, die in 
Jezus gelooft, deze zegening toebehoort, de heiden er 
zoowel deel aan heeft als de Jood: »Er is geen onder 
s che id , want deze l fde H e e r van a l l en - i s rijk voor 
a l l e n , d ie Hem aanroepen" (vs. 12). Het is zeer 
schoon hier dezelfde uitdrukking »er is geen onderscheid" 
weder te vinden. De apostel heeft er zich van bediend 
in hoofdst. 3 : 2 2 , er bijvoegende, «want allen hebben 
gezondigd." De zonde stelt alle menschen voor God ge
lijk, en wat de genade betreft, »zoo is er geen onder
scheid," want dezelfde Heer is rijk voor allen, «want 
een iegel i jk , die den naam des H e e r e n zal aan
r o e p e n , zal z a l i g worden" (vs. 13). 

Op deze verklaring bouwt de apostel eene andere rede
nering, waarmede hij zijne bediening regtvaardigt. De 
schriften der Joden verklaren, dat een iegelijk, die den 
naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. De 
Joden nu erkenden, dat de heidenen den naam des levenden 
en waarachtigen Gods niet kenden. Hij moest hun der
halve dezen naam verkondigen, opdat zij hem zouden aan
roepen; gelijk geschreven was: Liefel i jk zijn de voeten 
d e r g e n e n die de goede b o o d s c h a p des vredes ver
k o n d i g e n " (vs. 14, 15). Daar hij deze vragen met de 
Joden behandelde, zoo was het noodzakelijk dat hij zich 
op het gezag hunner eigene schriften beriep. De plaats, 
die hij aanhaalt met betrekking tot het beginsel der 
evangelisatie, past hij zoowel op de Joden als op de hei
denen toe. En in der waarheid het was niet in de wet, dat / 
de Jood derzelver verwezenlijking vond, daar de wet 
geene verkondiging eener blijde boodschap was. Evenwel 
had Israël het evangelie gehoord, en om dit te bewijzen 
haalt Paulus eene plaats uit Jesaja aan, die verklaart 
dat Israël aan eene prediking, aan eene openbaar aange
kondigde waarheid niet heeft geloofd; zoodat het geloof 
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zijn bron moet hebben in eene waarheid in het geopen
baarde woord verkondigd (vs. 16, 17). 

De verkondiging dezer waarheid bad derhalve plaats gehad. 
Israël was zonder verontschuldiging, en niet alleen Israël, 
maar ook de heidenen — allen, zoowel Joden als heidenen, 
hadden deze waarheid gehoord, want: »htin ge lu id is 
6ver de gehee le a a r d e u i t g e g a a n , en h u n n e woor
den to t de e i n d e n der were ld" (vs. 18). Wanneer 
man de hier aangehaalde woorden uit Psalm 19 met het 
ovsrige gedeelte van dien Psalm vergelijkt, dan is er 
schijnbaar eenige moeijelijkkeid. Men bedenke echter, 
dat de apostel deze plaats niet aanhaalt als een profetisch 
woord, maar alleen om den Joden uit hunne eigene schrif
ten te bewijzen, dat de getuigenis der waarheid in de 
gedachten Gods algemeen was. Hij wil hun hiermede 
aantoonen, dat God niet alleen tot hen, maar ook tot de 
heidenen gesproken had en alzoo zijn woord overal was 
doorgedrongen. En zich nu meer bepaaldelijk tot Israël 
wendende, zoo zegt de apostel: «Heeft I s r a ë l he t n i e t 
v e r s t a a n ? " Heeft het niet geweten, dat deze getuigenis 
ook tot de heidenen gekomen is, dat de verkondiging der 
genade ook tot hen kwam, om hen in verbinding met 
God te brengen? Voorzeker want Mozes had reeds gezegd, 
dat God zijn volk tot jaloerschheid zou verwekken door 
een onverstandig volk; en Jesaja had zich verstout, door 
bepaaldelijk te zeggen, dat God zou gevonden worden 
door een volk, dat Hem niet zocht, en door tot Israël 
te zeggen, dat God den geheelen dag zijne handen 
tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk had uitge
strekt; met één woord, door aan te kondigen, dat de heide
nen God zouden vinden en dat Israël oproerig tegen God 
zou zijn. 

Duidelijk en openlijk heeft de apostel derhalve den toe
stand der Joden en heidenen voorgesteld, zonder dezen 
toestand met zachtheid of verschooning te behandelen. 
De heidenen zijn aangenomen, Israël is in vijandschap, 
ziedaar de getuigenis der profeten. Hierop volgt nu on
middelijk de natuurlijke vraag: »Heeft God zijn volk 
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verstoeten ?" — en op deze vraag is het elfde hoofdstak 
het antwoord. ' 

HOOFDSTUK X I . De apostel geeft drie bewijzen, 
dat Israël niet verworpen is. In de eerste plaats toont 
hij aan, dat er even als in de dagen van Elia, een 
overblijfsel was, hetwelk God had bewaard, — een over
blijfsel , welks bestaan een bewijs is der voortdurende gunst 
Gods en van het belang, dat Hij in zijn volk stelt. 
Toen de getrouwste en krachtigste getuige Gods in Israël 
niemand dan zichzelven kon vinden, die God diende, 
kende God zelf zeven duizend getrouwen (vs. 1 —10).; In 
de tweede plaats bewijst hij dat Israëls verwerping/niet 
voor altijd is. Terwijl God voor eenen tijd zijn volk heeft 
verstooten, roept Hij de volken, om door hen zijn volk 
tot jaïoerschheid te verwekken. En zoolang er voor Israël 
nog eene gelegenheid van terugkeer tot God bestaat, is 
het niet geheel en al verworpen. Het wordt zelfs door 
de jaïoerschheid tegen de volken tot dezen terugkeer 
aangemoedigd (vs. 11—24). En eindelijk herinnert Pau
lus aan de belofte, dat de Heer uit Sion zal komen en 
de goddeloosheden van Jakob zal afwenden (vs. 26). 

Hetgeen de apostel of liever de Heilige Geest over de 
getrouwheid Gods en zijne wegen met Israël zegt, ver-
eischt eene meer naauwkeurige beschouwing. 

God had zijn volk niet verstooten. Paulus zelf was er 
in de eerste plaats het bewijs van: »Ik ben ook een 
I s r a ë l i e t , " zoo zegt hij, «uit he t zaad A b r a h a m s , 
van den s tam B e n j a m i n s , " (vs. 1) en niet alleen ik , 
maar allen die de genade des evangelies hebben aange
nomen; hetwelk in betrekking tot het gansche volk wel 
weinigen waren, maar evenwel was het een overblijfsel, 
zoo als zulks het geval was in de dagen van Elia. Dit 
overblijfsel was het onderpand en het bewijs, dat God 
zijn volk, hetwelk Hij te voren gekend had, niet had 
verstooten (vs. 2). Paulus wijst hier op de dagen van 
Elia om aan te toonen, dat toen Israël in zulk eenen 
toestand verkeerde, dat Elia tegen hetzelve optrad, God 
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ecliter zijn volk niet had verworpen; maar voor zich zeven 
duizend menschen overgehouden had. Elia sprak tegen 
het volk en betuigde zijnen geheelen afval, doch God 
wederlegde deze getuigenis. En alzoo deed de getuigenis 
van den profeet tegen het volk, eene getuigenis van God 
voor hetzelve ontstaan. Evenzoo was het ook nu, de liefde 
en trouwe zorg Gods waakte over het overblijfsel des 
volks. En dit bewijst toch duidelijk, dat God zijne 
betrekkingen met zijn volk niet geheel afgebroken heeft. 
Deze verkiezing is echter naar genade en niet naar de 
werken. Het overblijfsel staat alleen op den bodem dei-
genade (vs. 3—6). 

Hierdoor is derhalve bewezen, dat hetgeen Israël zocht, 
het niet verkregen heeft, maar dat het overblijfsel, de 
uitverkorenen, het ontvangen hebben. En de reden hiervan 
is, dat Israël hetzelve naar het beginsel der werken zocht 
te verkrijgen, terwijl God op grond eener onbeperkte 
genade handelt (vs. 7). De massa des volks is om zijne 
ongehoorzaamheid onder den door zijne eigene profeten 
verkondigden vloek. Het oordeel der verharding is over 
hetzelve gekomen, zoodat zij oogen hebben om niet te 
zien, ooren om niet te hooren; de geest des diepen slaaps 
verhindert hen hunnen verschrikkelijken toestand en het 
hun aangebodene heil te doorzien (vs. 8). De in Ps. 69 
tegen hen uitgesprokene bede verlangt, dat de aardsche 
zegeningen hun ten val dienen en zij altijd ellendig en 
jammerlijk zouden zijn (vs. 9, 10). Zoo leggen dan ook 
hunne eigene geschriften getuigenis af van de waarheid, 
dat er te midden eener goddelooze en verharde massa een 
overblijfsel naar de verkiezing der genade zou bestaan. 

»Zoo zeg ik d a n ; " vraagt de apostel, «hebben zij 
g e s t r u i k e l d , opdat zij v a l l e n zouden?" d. i. heeft 
hunne verharding geene andere gevolgen gehad, en is 
hun val zoo, dat zij zich nooit meer kunnen oprigten? 
In korte, maar krachtige en veelbeteekenende1 woorden 
beantwoordt hij deze vraag, aantoonende hoe door Israëls 
val de zaligheid den volken gekomen is om hen tot ja-
loerschheid te verwekken en hoe eindelijk hunne aanne-
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raing nog heerlijker vruchten zal voortbrengen, dan hun 
val. God was steeds rijk aan gedachten van erbarming 
over Israël. Hij veroordeelt hunne zonde, vindt gelegen
heid om de volken te roepen, en dit doet Hij weer, niet 
om Israël als volk voor altijd te verlaten, maar om eenen 
heiligen ijver in hen te verwekken, opdat zij na de oor-
deelen weder als volk. zouden gezegend worden. Hij opent 
dus hier voor de geloovigen onder de Joden een heerlijk 
verschiet en toont aan, hoe zoowel de val als de weder
aanneming hunner natie voor de wereld heerlijkheid en 
zegen medebrengt, zoodat zij zich in hunnen God kunnen 
verheugen, die in zijne ondoorgrondelijke wijsheid alles 
tot verheerlijking zijns naams doet uitloopen (vs. 1 1 , 12). 

De apostel wendt zich nu meer bepaaldelijk tot de 
heidenen, hoewel hij hetzelfde onderwerp blijft voortzetten 
en dat wel met het doel om hen tot eene zachtere beoor
deeling van de Joden te brengen en alzoo te bewerken, 
dat zij niet meer als twee partijen tegenover elkander 
stonden, 

Hij had het regt om tot hen te spreken, daar hij der 
heidenen apostel was; en hij zegt hun in de eerste plaats, 
dat hij er eene eer in stelt om den heidenen het evangelie 
te verkondigen, om zoo het mogelijk ware zijne maagschap 
naar den vleesche tot ijverzucht te verwekken en eenigen 
uit hen te behouden, want dit zou eene heerlijke zaak 
zijn, daar hunne aanneming als het ware een leven uit 
de dooden zou zijn (zie Ezech. 37). Door Israëls verwer
ping was het Gode mogelijk geworden zich tot de wereld 
te rigten; alle hinderpalen waren weggenomen en de 
wereld kon dus verzoend worden (vs 13—15). In de vol
gende verzen gaat hij voort dit meer bepaaldelijk te bewij
zen, terwijl hij tevens de verantwoordelijkheid op aarde 
met de triomferende genade Gods in verband brengt 

Om dit bewijs te leveren bedient Paulus zich van twee 
schoone en passende vergelijkingen. « Ind ien de eers te 
l i ngen he i l ig zijn, zoo ook het deeg ; en ind ien 
de wortel he i l ig is , zoo ook de t a k k e n " (vs. 16). 
De eersteling toch heiligde het gansche gewas. Al wat 
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er toebereid werd, al de deegklompen en brooden van 
een gewas, waarvan de eerstelingen heilig wareu, waren 
ook heilig. Evenzoo was het met de takken eens booms 
welks wortel heilig was. De laatste vergelijking vooral 
is van groot gewigt en vereischt daarom eene meer naauw-
keurige beschouwing. 

De olijfboom, waarvan Paulus hier spieekt, stelt de 
lijn der belofte en der getuigenis voor. Hij is een beeld 
van Israël, de nakomelingschap der belofte, die met 
Abraham aanvangt. Dit wordt bewezen doordien van de 
Joden in het algemeen, zoowel van hen, die blijven, als 
van degenen, die van wege hun ongeloof afgehouwen 
zijn, gezegd wordt, dat zij de natuurlijke takken zijn, 
(vs. 21) en dat in vs. 24 daarbij gevoegd wordt, dat 
wanneer de Joden ophouden ongehoorzaam te zijn, zij 
weder in hunnen eigenen olijfboom ingeënt worden. 

Abraham nu was de wortel van dien boom, d. i. van 
Israël, want vroeger was er van Israël geene spraak. In 
den persoon des patriarchs nam deze natie een aanvang. 
In hem begon de afzondering van dit volk voor God, 
hetgeen hier in vs. 16 door het woordje »heilig" aange
duid wordt. De latere afzondering aan den berg Sinaï 
geschiedde naar een gansch ander beginsel, naar dat der 
gehoorzaamheid onder de wet. — De wortel der belofte is 
alzoo Abraham, en de vettigheid, namelijk de sap, welke 
uit den wortel in den boom stijgt, beteekent de beloften, 
die in Abraham nedergelegd zijn. 

De olijfboom is alzoo op aarde. God, die hem een
maal geplant heeft, zal hem nooit verwerpen of uitroeijen. 
Wel kan Hij , wanneer Hij dit goed vindt, eenige tak
ken afsnijden en andere daarvoor in de plaats stellen —• 
en dit is ook geschied. Er waren eenige slechte takken 
in den olijfboom, waarvan Abraham de wortel en Israël 
de stam was. Deze, de ongeloovige Joden, heeft Hij 
afgebroken, en de geloovigen uit de volken aan hunne 
plaats ingeënt. Deze genoten alzoo de natuurlijke rijk
dommen van den boom der beloften. Daar de heidenen 
van natuur tot den wilden olijfboom behoorden, zoo waren 
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zij naar het beginsel des geloofs ingeënt. De israëlitische 
takken waren gedeeltelijk afgebroken van wege hun 
ongeloof, want toen de vervulling der beloften den Joden 
aangeboden was, hadden zij haar verworpen; zij verlieten 
zich op hunne eigene geregtigheid en verachtten de goed
heid Gods. De heidenen daarentegen, die deze prediking 
aannamen, werden naar het beginsel des geloofs in hunne 
plaats ingeënt; indien zij echter dit beginsel verwerpen, 
zoo zullen zij even als de ongeloovige Joden hunne plaats 
in den boom der beloften verliezen (vs. 17—21). — De 
boom heeft derhalve voor eenen tijd een ander aanzien 
verkregen, zonder dat daardoor de boom ophoudt dezelfde 
stam te zijn. De plaats, die Joden en heidenen aan 
dezen boom innemen, is hun niet naar hetzelfde beginsel 
gegeven. De Israëlieten, als nakomelingen van Abraham, 
bevinden zich daar door hunne geboorte. Deze boom is 
hun eigene olijfboom, in welken zij naar de natuur zijn. 
De heidenen echter door de zegeningen des evangelies op 
dezen boom geënt, zijn er naar een nieuw beginsel, dat 
des geloofs, ingekomen. 

De olijfboom is niet de Gemeente. Deze is de schep
ping van eenen nieuwen mensch, (Ef. 2 : 11, 22) de vor
ming van een nieuw ligchaam, hetwelk ver van de afstam
ming van Abraham en Israël hier beneden zijn bestaan 
alleen voor den hemel heeft. De olijfboom maakt een 
onderscheid tusschen Joden en heidenen, terwijl de 
Gemeente uit beiden eenigen neemt en ze tot één ligchaam 
vereenigt. Het is wel mogelijk, dat de enkele leden, die 
de Gemeente, welke met Christus in den hemel vereenigd 
is, uitmaken, ook takken van den olijfboom op de aarde 
zijn en alzoo in tweederlei betrekkingen staan, doch nooit 
kan de olijfboom de Gemeente zijn. — Evenmin is hier 
sprake van de inenting der Gemeente als zoodanig, maar 
van de inenting der volken tot deelname aan de onbeperkte 
beloften aan Abraham gegeven. Zij zijn ingeënt om als 
kinderen van Abraham in het genot der beloften de lijn 
voort ta zetten. Zij zijn ingeënt door het geloof, d. i. 
door de aanname van Jezus Christus, terwijl de natuur-
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lijke takken dezulken zijn, die naar den vleesche uit 
Abraham afstammen. Ook wordt de christenheid en niet 
de Gemeente afgebroken of afgehouwen (vs. 22). Er wordt 
hier niet gesproken over de genade en goedheid Gods, 
noch over de persoonlijke zaligheid, maar over de verant
woordelijkheid met betrekking tot de getuigenis en over de 
gevolgen van het verwaarlozen dezer getuigenis. God zal 
alle beloften over Israël en de volken vervullen, doch 
wat de getuigenis in deze wereld betreft, zoo is zoowel 
Israël als ook de volken verantwoordelijk en zullen naar 
deze verantwoordelijkheid geoordeeld worden. 

Indien nu iemand uit de volken, die van den wilden 
olijfboom was, tegen de natuur in den boom der aardsche 
getuigenis is ingeënt, zoo roeme hij niet tegen de takken; 
want hij draagt niet de wortel maar de wortel hem. En 
hij denke ook hieraan, dat gene door ongeloof afgebroken 
zijn én hij door het geloof staat. Want God, die de 
natuurlijke takken niet gespaard heeft, zal voorzeker u 
niet sparen; en indien gij niet bij het geloof blijft zoo zal 
verwerping uw lot zijn, evenals zulks bij de joodsche 
takken het geval geweest is. Daarom wees niet hoog-
gevoelende, maar vrees 

De verharding nu, welke voor een deel over Israël 
gekomen is, duurt slechts zoolang tot dat de volheid d. i. 
het volle getal dergenen die door genade uit de volken 
geroepen zijn door het geloof in de zegeningen gekomen 
zullen zijn (vs. 25). Daarna volgt de nationale herstel
ling en aanneming van Israël. Alsdan zullen zij weder 
in hunnen eigenen olijfboom ingeënt worden, en weder 
in de lijn der getuigenis en der beloften Gods ten opzigte 
der aarde — want van de hemelsche hoop is hier geen 
spraak — geplaatst worden. In plaats van volkomen ver
worpen te zijn, zal Israël zich als volk in al de hun 
beloofde zegeningen verheugen. De verlosser zal uit Sion 
komen, en zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. 
Zij treden met God in een nieuw verbond, hetwelk op 
de volkomene vergeving der zonde — op eene onbeperkte 
genade gevestigd is (vs. 26, 27). 
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Tegenover liet evangelie zijn de Joden slechts vijanden 
om der volken wil; want wanneer het evangelie de Joden 
naar het beginsel der wet had willen erkennen, dan bleven 
de volken uitgesloten; met betrekking evenwel tot de 
verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil (vs. 28). 
En evenzoo volkomen als zij hunne vijandschap ten opzigte 
van het evangelie aan den dag gelegd hadden, evenzoo 
volkomen en nog rijker zal God bewijzen dat zij geliefden 
om der vaderen wil zijn. " W a n t de g e n a d e g i f t e n en 
de roep ing Gods zijn onberouwel i jk" (vs. 29). «Hij 
is geen mensch, dat Hij liegt, noch eens menschen zoon, 
dat Hem iets berouwe." Heeft Hij geroepen, zoo zal Hij 
ook nimmermeer af houwen; zijn raadsbesluit is onveran
derlijk. Israël zal op denzelfden weg wederom in de 
zegeningen der beloften ingaan, op welken ook de volken 
tot de zegeningen des evangelies gekomen zijn, namelijk 
door de genade Gods. Die uit de volken geloofden God 
vroeger niet en konden daarom slechts verwerping ver
wachten ; doch Israëls ongeloof opende hun eene deur tot 
barmhartigheid (vs. 30). En aangezien Israël naar het 
beginsel der werken verloren was, zoo kon God, wilde 
Hij een volk hebben, slechts naar het beginsel der genade 
handelen, en naar dit beginsel was voor alle zondaars 
de deur geopend. Ware Israël echter naar het beginsel 
der werken geregtvaardigd geworden, dan zouden de 
volken voor altijd verre van de zegeningen zijn verwijderd 
gebleven. 

Israël verloor zijn regt op de beloften door de verwer
ping van Christus en het bezegelde dit verlies door de 
tegenstreving en loochening der genade Gods, die zich tot 
de volken wendde. Zoo is Israël dus van alle regten 
ontbloot, en is nu met de volken een voorwerp der barm
hartigheid Gods (vs. 31). Allen, zoowel heidenen als 
Joden, zijn alzoo onder de ongehoorzaamheid besloten en 
alteen de vrije erbarming Gods blijft voor deze zoowel als 
voor gene het eenige middel tot behoud (vs. 32). 

Alles is derhalve genade! De beloften zijn vervuld en 
de geregtigheid des menschen is vernietigd. De Joden, 
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die alles verloren hebben, verrijzen door de ondoorgron
delijke goedheid Gods uit het stof en genieten met hunnen 
Koning in het midden den vollen glans hunner heerlijke 
voorregten en zegeningen. De heidenen, van al deze 
zegeningen uitgesloten, worden langs eenen voor den men-
schelijken geest onbegrijpelijken weg uit de zee der ver
getelheid opgetrokken en als medeërfgenainen dierzelfde 
zegeningen naast de Joden geplaatst. God is getrouw; 
Hij is getrouw ondanks de ontrouw des menschen. Hij 
gebruikt deze ontrouw om zijne oneindige liefde en genade 
in een helderder licht te plaatsen. En op het oogenblik 
dat alles verloren scheen, opent zich onverwacht voor 
aller oog het heerlijkste verschiet en verschijnt liet mor
genrood van eenen nieuwen dag vol zegen, heerlijkheid 
en vreugde aan de kimmen. Hier kan de mensch slechts 
loven en aanbidden. Bij zulk eenen rijkdom van genade 
en barmhartigheid staat het verstand stil. Geen wonder, 
dat de apostel vervuld met deze heerlijke openbaringen, 
met geestdrift uitroept: » 0 , d i ep t e des rijkdoms b e i d e 
der wijsheid en de r kenn i s Gods ! hoe ondoorzoe-
kelijk zijn zijne oordeele i i , en onnaspeur l i jk zijne 
wegen! . . . . U i t Hem en door Hem en to t Hem 
zijn a l le d ingen. Hem zij de heer l i jkhe id in d e r 
e e u w i g h e i d , amen. 

MEDEDEELINGEN OVER HET WERK GODS 
IN ONZE DAGEN. 

AMERIKA. — In eene bidstond aldaar ontving men een 
verzoek om voor iemand te bidden, die zich teekende 
') eene wanhopige weduwe." Zij zeide in hetzelve, dat zij 
vreesde zoo erg gezondigd te hebben, dat zij geene verge
ving meer kon verkrijgen. Zij was eene weduwe met vier 
kinderen en zij vreesde, dat zij allen zouden omkomen. 
Zij had éénen zoon, en zij vreesde voor hem, dat hij zich-
zelven van armoede zou om het leven brengen. Alles te 
zamen genomen dacht zij, dat haar toestand hopeloos was. 
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De vronw was in de vergadering, toen er voor haar 
gebeden werd, hoewel wij dit niet wisten. Zij was door 
deze gebeden zeer getroffen geworden. Zij werd nu be
zocht, wij spraken en baden met haar in hare hut. Het 
scheen dat zij betere dagen gekend had. Zij had hare 
kinderen met veel zorg opgevoed en hen van alle kwaad 
afgehouden. De bezoeker hoorde reeds voor hij de deur 
inkwam een klein meisje een lied van de zondagschool 
zingen en hij dacht bij zichzelven: dan zijn zij toch niet 
allen wanhopig. »Gij moet tot Jezus gaan," zeide hij 
tot de moeder, toen deze van hare wanhoop sprak. » 0 , 
mijnheer! dat beproef ik reeds; ik tracht dat met al mijne 
magt te doen" zeide zij. "Neen," zeide de bezoeker, 
»ik vrees dat gij niet tot Jezus gaat. Gij gaat tot uw 
trachten, tot uw trachten mèt al uwe magt. Dat is geen 
gaan tot Jezus; dat is eene geregtigheid zoeken in uw 
trachten. Gij moet dat alles verlaten, en tot Jezus gaan 
zoo als gij zijt." Zij zag mij met eenen vreemden blik 
aan, toen die nieuwe waarheid aan haar hart werd voor
gesteld, i) Misschien weet ik niet wat het zeggen wil tot 
Jezus te gaan," zeide zij. «Misschien weet gij het niet," 
zeide ik. «Jezus kwam in de wereld om zondaars te 
behouden, en Hij veroorlooft geene zaligheid, die buiten 
Hem is. Indien gij tot Hem gaat zonder op uwe gebe
den , op uwe tranen of op uw trachten met al uwe magt 
te vertrouwen, maar eenvoudig en waarachtig op Hem en 
op Hem alleen vertrouwt, dan zal Hij u zalig maken.'' 
»O , ik zie het, ik zie het I" antwoordde zij, daar zij de 
dwaasheid harer pogingen had ingezien. »Maar moet 'ik 
dan niet bidden ? vraagde zij na eenige oogenblikken stil-
zwijgens. «Wel zeker," antwoordde de bezoeker, «gij 
moogt bidden en naar de evangelieverkondiging gaan, maar 
alleen opdat gij door Christus zoudt zalig worden." ' » 0 
ik wil tot Hem gaan!" riep zij uit. In een oogenblik 
waren allen op de knieën en de bezoeker bad met groo-
ten ernst, dat de Heer haar zijnen vrede zou geven. Na 
het gebed ging hij heen. De volgende keer dat hij in de 
bidstond kwam, stond er iemand op en zeide: »Op mijn 
weg hier heen, ging ik bij «de wanhopige weduwe" aan 
en zij zeide mij, dat haar last haar was afgenomen, en 
de wanhoop verdwenen was. Zij vond vrede, zoodra 
zij tot Jezus en tot Jezus alleen ging. En nu verheugt 
zij zich met eene groote vreugde." 
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BESCHOUWING 
OVEE DEN 

BRIEF VAN PAULUS AAN DE ROMEINEN. 

HOOFDSTUK X I I — X I V . 

Nadat de apostel alzoo aan het einde zijner voorstelling 
van den weg des heils en van de uitzigten van Joden 
en heidenen gekomen was, stelt hij ons naar zijne gewoonte 
in al zijne brieven, de zedelijke gevolgen zijner leer voors 

en wendt zich met bijzondere vermaningen tot alle chris
tenen, met het doel om hen tot eenen heiligen wandel 
voor God op te wekken. 

Hij plaatst daarom de christenen op den bodem der 
barmhartigheid Gods, aangezien deze ontferming Gods de 
eenige bron is van ons behoud. Zij alleen moet de drijf
veer zijn voor den wandel des christens, die in volkomene 
gehoorzaamheid alleen voor Hem, die hem heeft gered, 
te leven en zich Hem alleen te wijden heeft. »Ik ver
maan H dan , b r o e d e r s ! door -de on t fe rmingen 
Gods , da t gij u w e l i g c h a m e n s te l t to t eene leven» 
de, h e i l i g e , Gode welbehage l i jke offerande, a ls 
uwen rede l i jken d iens t " (vs. 1). Deze volkomene 
overgave van zichzelven is eene offerande, welke de chris
ten Gode brengt — eene offerande welke in ieder opzjgt 
het tegenovergestelde is van de offeranden onder de wet. 
De christen moet volkomen ophouden Jood te zijn. Gelijk 
de ontfermingen Gods—de eenige grond zijns behouds — in 
tegenoverstelling tot de wet staan, zoo staat ook deze 
«levende, heilige, Gode welbehagelijke offerande" in te
genoverstelling tot de ceremonieële offeranden des Ouden 
Testaments. Het hoofdbeginsel van den christelijken wan-

9 
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del is zichzelven Gode als eene offerande op te offeren. 
Wij kunnen dit doen wijl wij met ligchaam en ziel Chris
tus toebehooren. God verlangt van zijne kinderen eenen 
redelijken dienst, niet eenen dienst met handen alleen, 
noch eenen dienst, die in ceremoniën bestaat, welke ook 
de natuurlijke mensch kan volbrengen. Hij verlangt eenen 
dienst in geest en in waarheid, de toewijding van onzen 
geheelen persoon met alles wat wij bezitten. 

De christen moet echter niet alleen van het systeem der 
godsdienstige ceremoniën, maar ook van de wereld geschei
den leven. »En word t dezer were ld n ie t gel i jkvor
m i g , m a a r word t ve randerd door de v e r n i e u w i n g 
uws gemo*eds, opdat gij moogt bep roeven , welke 
de goede , de welbehage l i jke en vo lmaak te wil 
van God zij" (vs. 2). Door de vernieuwing van ons 
gemoed zijn wij van de tegenwoordige booze eeuw geschei
den. Om dit te bewerkstelligen is de Zoon van God voor 
ons gestorven. Tot dat Christus terugkeert om de heer
schappij over deze wereld te aanvaarden, is gelijkvormig
heid aan de wereld vijandschap tegen het kruis van 
Christus. Het gevolg van de kracht des Geestes in de 
ziel zal daarom altijd afzondering zijn van de wereld en 
hare beginselen en wegen. En door deze geestelijke 
kracht wordt ons geheele wezen meer en meer veranderd 
in eene praktische gelijkvormigheid aan de natuur of het 
karakter Gods. Deze ongelijkvormigheid aan de wereld 
is derhalve geene uiterlijke of bloot werktuigelijke, maar 
eene innerlijke. Het doel nu dezer vernieuwing is den 
goeden, welbehagelijken en volmaakten wil van God te 
kennen en te betrachten. Wij zijn hiertoe door God zel-
ven in staat gesteld; want de Heilige Geest woont in 
ons, en deze neemt alles wat in Christus is — en Chris
tus is het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid Gods — 
uit Hem om het ons te openbaren. Tevens is Hij de in 
ons wonende kracht om naar deze openbaring van den 
wil Gods te leven en te handelen. Heerlijk voorregt 
der verlosten! Reeds hier beneden kan Christus eene 
gestalte in ons verkrijgen en kunnen wij in het volle 
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bewustzijn van het welbehagen Gods, met vaste treden 
zonder rugwaarts of zijwaarts te zien onzen weg vervolgen. 
Wij behoeven in geene onzekerheid te verkeeren; God. zelf 
wil ons vernieuwen en ons zijnen wil bekend maken — Hij 
heeft dit werk in ons door den Geest op zich genomen. 

In deze twee verzen stelt de Heilige Geest ons der
halve het karakter des christelijken levens voor — de 
beginselen van onze verhouding tot God. Duidelijk en 
klaar staat ons hier de wandel des christens in zijne gan
sene uitgebreidheid voor oogen. De geheele toewijding 
van ons zelven aan God en het zich onbesmet bewaren 
van de wereld — ziedaar in weinige woorden het leven 
des waren christens. Zeer opmerkelijk is het dat de 
Heilige Geest dit onze redelijke godsdienst noemt. Hier
mede verwerpt Hij natuurlijk alles wat van den mensch 
komt, al heeft het ook nog zulk eeneu schoonen schijn 
en al wordt het door dezen nog zoo op prijs gesteld en 
in waarde gehouden. Alles wat natuurlijk of vleeschelijk 
is moet verdwijnen en dat niet alleen in den uiterlijken 
wandel, maar ook in de innerlijke verhouding tot God. 
God laat geene afwijking, al is zij ook nog zoo gering, 
van zijn woord toe; Hij neemt geene uitvlugten aan, 
zelfs wanneer het uiterlijke dingen, zoo als men gewoon 
is ze te noemen, betreft; Hij verlangt van zijne kinderen 
volkomene gehoorzaamheid. O, dat wij steeds meer in 
alles Hem volgen, die ons eene volkomene en eeuwige 
vrijheid geschonken heeft! 

De wijze, waarop de apostel in het volgende vers zijne 
bijzondere vermaningen begint, is zeer treffend. « W a n t 
d o o r de g e n a d e G o d s , d i e mij g e g e v e n i s , z e g 
ik e e n i e g e l i j k . . . . " (vs. 3). Hij gevoelt dat het 
noodzakelijk is zelf in het volle licht Gods te staan om 
bekwaam te zijn anderen te vermanen. Hij was zich zelven 
bewust, dat die genade hem geschonken was en hij door 
den Heer in staat was gesteld anderen te vermanen en 
alzoo tot hun geestelijk welzijn mede te werken. 

Van vs. 3—8 behandelt de apostel nu onze betrekking 
tot elkander als leden van het ligchaam van Christus. 

9* 
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Dit is de eerste en eenige keer, dat in dezen brief van 
het ligchaam van Christus, van de Gemeente gesproken 
wordt en dat met betrekking tot de pligten der enkele 
leden. Uitgenomen hier behandelt Paulus den toestand 
van den mensch in zijne persoonlijke verantwoordelijkheid 
voor God. — Alle christenen vormen te zamen één lig
chaam— het ligchaam van Christus. Allen zijn verbon
den door hetzelfde geloof, bezield door denzelfden Geest* 
bemind met dezelfde liefde. Jezus, het Hoofd des lig-
chaams, is in den hemel en uit Hem vloeit alle troost, 
alle kracht, alle genade, ja de gansche rijkdom zijner 
zegeningen. Het ligchaam is echter nog hier beneden en 
ten gevolge daarvan zijn wij verantwoordelijk als één 
geheel tegenover zonde, wereld en duivel te wandelen. 
Wij zijn niet alleen persoonlijk voor onzen wandel in het 
algemeen voor God verantwoordelijk, maar ook als leden 
van dit ligchaam, daar verpligtingen in het algemeene 
belang van dit ligchaam op ons rusten. Ieder lid van dit 
ligchaam heeft zijne bijzondere plaats, hem door den 
Schepper zelven aangewezen; ieder heeft zijne bijzondere 
gave die hij ten nutte van allen moet aanwenden. Het 
Hoofd zelf gaf hem deze gave, niet om haar in eenen 
zweetdoek te begraven, maar om haar te gebruiken en 
daarmede te woekeren. Jezus gaf aan ieder ééne ofi 
meerdere gaven, niet aan één lid alle gaven, en alzoo is 
het eene lid van het andere afhankelijk. Heeft toch de 
een de gave der profetie, zoo heeft de ander die van te 
leeren en zoo zijn beiden elkander nuttig — ja zelfs het 
eene lid kan niet buiten het andere, en indien men dit 
denkt en alzoo handelt dan is het noodzakelijk gevolg 
schade voor den geestelijken wasdom en alzoo schade voor 
het gansche ligchaam, daar indien één lid lijdt, alle leden 
mede lijden. Bij het gebruik na dezer gaven is het eerste 
vereischte een ootmoedig har t , hetwelk zich niet op zijne 
gave, zijne meerdere kennis of voortreffelijkheid verhoo-
vaardigt, maar verstaat, dat al wat hij bezit niet uit 
zichzelven is, maar hem uit genade is geschonken. En 
daarom is de vermaning des apostels in vs. 3 hier volko-
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men aan hare plaats: » N i e t wijs t e z i jn , b o v e n 
h e t g e e n m e n b e h o o r t wijs t e zijn." Een beschei
den en nederig gemoed is noodzakelijk om Gode en ande
ren te kunnen dienen. Stelt men zichzelven hooger, dan 
men door God geplaatst is , dan is men ongeschikt in het 
ligchaam te arbeiden. Wij kunnen alleen gezegend zijn, 
wanneer wij met getrouwheid de ons verleende gaven, 
maar ook deze alleen, ten nutte van anderen en ter ver
heerlijking des Heeren aanwenden. 

In de volgende verzen rigt de apostel eene menigte op 
zichzelf staande vermaningen tot het christelijk geweten, 
niet alleen betrekking hebbende op onze gemeenschappe
lijke verpligtingen als leden eener zelfde familie, maar 
ook op de volkomene openbaring van het leven van 
Christus in onzen wandel door en onze verzoekingen in 
de wereld. Het negende vers kan de sleutel van al deze 
vermaningen genoemd worden, daar het ons de liefde — 
die bron van alle goede en Gode welbehagelijke werken — 
voorstelt. De liefde van Christus is de bron der onder
linge liefde en der liefde tot God. Ontbreekt deze, dan 
beteekenen alle gaven niets. Zij woont in ons en door 
haar is het mogelijk die geestelijke onderscheidingsgave 
te bezitten, die eenen afkeer van het booze en eene 
vreugde in het goede in ons bewerkt. Zij doet ons ons 
zelven, onze eigene vreugde en ons eigen gemak vergeten, 
om de vreugde en het gemak van anderen te zoeken en 
te bevorderen. Zij maakt ons gelijkvormig aan het beeld 
van Hem, die in nederigheid en zachtmoedigheid hier 
beneden wandelde, zijne vijanden vergaf, zegende waar 
Hij vervolgd, goed deed waar Hij gescholden 
één woord, die zichzelven volkomen vergat om anderen 
te dienen. Zij doet ons den blik vrolijk naar boven hef
fen, daar zij het bewustzijn in het harte werkt, dat ons 
vaderland niet hier maar in den hemel is. 

De vermaningen in vs. 19—21 vereischen eenige nadere 
verklaring. Wanneer ons gezegd wordt: »Geeft den toorn 
plaats," dan wordt hier de toorn des menschen bedoeld. 
De christen zal dezen toorn niet wederstaan; hij zal zich-
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zelven niet wreken, maar alle wraak aan Hem overlaten, 
die gezegd heeft: «Mijn is de wraak, ik zal het vergel
den." Onder alle onregt is het dus onze roeping 
geduldig te volharden. 

Kolen vuurs op iemands hoofd hoopen is ©ene eigenaar
dige spreekwijze voor de uitwerking op het gemoed van 
eenen vijand, wanneer ik hem goed voor kwaad vergeld. 
Indien ik mijnen vijand spijzig, wanneer hem hongert, en 
drenk, wanneer hem dorst, dan zal hij zich door deze 
mijne handelwijze beschaamd gevoelen en het zal hem 
evenzoo ondragelijk zijn, als hoopte ik kolen vuurs op 
zijn hoofd. 

Indien God zijne kinderen vermaant, het kwade door 
het goede te overwinnen, (vs. 21) dan roept Hij ons zijne 
navolgers te zijn. Want dit is juist zijn werk en zijne 
bijzondere vreugde. De overgave zijns Zoons is hiervan 
het eeuwig blijvende bewijs; en indien wij ons door zijnen 
Geest laten leiden, dan zullen wij met Hem wandelen. 
Mogt onze voet dien weg des vredes betreden! 

HOOFDSTUK XITI. Zijne vermaningen voortzettende 
zoo doet de apostel hier een beroep op de gewillige en 
onvoorwaardelijke onderwerping des christens aan de be
staande magten in de wereld. »Alle z ie l zij de mag-
t e n , over h a a r ges t e ld , onderdan ig . " En de reden 
dezer onderwerping wordt er onmiddelijk bijgevoegd: 
« W a n t er is geene mag t dan van G o d ; maar d i e , 
welke er zijn, zijn v a n ' G o d ve ro rdend" (vs. 1). 

De leer, in deze plaats vervat, is van het hoogste 
belang voor hem, die God in gehoorzaamheid wil ver
heerlijken. De geloovige, als een die geroepen is om 
Christus voor de menschen te belijden, staat ook als een 
getuige Gods in deze wereld. Zijne eer, zoowel als zijne 
verantwoordelijkheid is: God in alle dingen te dienen. 
Het ware standpunt eens geloovigen in deze wereld is dat 
van een pelgrim en vreemdeling. Christus heeft hem den 
hemel geopend niet alleen als eene hoop, die in later tijd 
verwezenlijkt wordt, maar als zijn vaderland in den geest 
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nu. Wij zitten nu in Christus in de hemelsche gewesten 
(Ef. 2 : 6). Het geloof, waardoor de ziel in de tegenwoor
digheid Gods wordt gebragt, aanschouwt zijne erfenis en 
zijne plaats in den hemel zelven, waar Jezus nu reeds woont. 
Aangezien de christen een burger des hemels is , zoo heeft 
hij zijne plaats en zijnen naam niet meer op het register 
der burgers dezer wereld te zoeken. Hij is ingeschreven 
in het boek des levens des Lams. Hier beneden is hij een 
vreemdeling. En daarom heeft hij geen deel te nemen aan 
het bestuur dezer wereld, noch aan alles wat dit bestuur 
met zich brengt. Zijn burgerschap in den hemel sluit 
van zelf alle inmenging in het staatsbestuur buiten, het
geen bovendien geheel en al strijden zou met het karak
ter des tijds, waarin wij leven en met de roeping, die wij 
te volgen hebben. Voor ons is de tegenwoordige tijd geen 
tijd van regtspleging, maar van genadebewijs — wij moe
ten hierin God navolgen. Wij worden geroepen te verge
ven, te verdragen, te lijden, zonder weder te vergelden 
(Zie Hoofdst. 12 : 19—21). Eens komt ook voor ons de 
tijd van heerschen, en dan met Christus over het gansche' 
heelal; doch daartoe moeten wij eerst door lijden (en niet 
door heerschen) tot de heerlijkheid zijn ingegaan. Indien de 
christen nu wil heerschen en groot wil zijn, dan loopt hij den 
tijd door God voor zijne heerschappij bestemd, vooruit, 
en handelt derhalve tegen den welbehagelijken wil Gods. 

De christen, als vreemdeling in deze wereld, heeft in 
alle dingen slechts met God te doen. Hij is een dienst
knecht Gods en daarom moet zijne eenige bedoeling zijn 
in alles zoo te wandelen als het eenen dienstknecht en een 
kind Gods betaamt. En aangezien nu de magten door 
God verordend zijn, en de overheid eene dienares Gods 
is, zoo is de verhouding der christenen tegenover hen 
zeer eenvoudig. Hij gehoorzaamt God in de overheid en 
zoodra dit beginsel voor ons vast staat, dan verdwijnen 
van zelf alle moeijelijkheden en' zijn alle vragen opgelost. 
Indien de liefde Gods ons hart vervult zoo is het zeer 
gemakkelijk Hem te gehoorzamen. Dit beginsel, dat men 
God in de overheid gehoorzaamt, sluit van zelf in zich, dat 
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•wie zich tegen de magt stelt, de verordening Gods weder-
staat, en zich daardoor een oordeel op den hals haalt. 
Daar wij nu de overheid, niet om harentwil, maar om 
Gods wil te gehoorzamen hebben, zoo is het duidelijk, 
dat wij geene bevelen die tegen den bepaalden wil van 
iGod en tegen ons karakter als christenen strijden, kunnen 
opvolgen, daar wij alsdan niet meer God maar de men-
scheh zouden gehoorzaam zijn, hetgeen in strijd is 
met de woorden: «Zijt Gode meer gehoorzaam, dan de 
menschen." 

Het is alzoo onze pligt ons aan alle magt te onderwer
pen; en wij behoeven ons in het minst niet bezig te hou
den met de vraag, op welke wijze zij ontstaan is , wie zij 
is , of wat zij doet. Overal waar de christen zich bevindt 
heeft hij de magt, die heden regeert, te gehoorzamen; 
komt er morgen eene andere, dan heeft hij zich weder 
aan die te onderwerpen. Hij maakt de lijdende partij 
uit. Ook heeft hij niet te onderzoeken, of de wetten 
door de overheid gegeven goed of slecht zijn; hij heeft 
slechts te gehoorzamen, ook al is het gevolg hiervan 
schade of lijden — ook hier is echter weder uitgesloten, 
wat wij boven reeds aanmerkten, datgene wat tegen het 
gezag Gods strijdt. Deze gehoorzaamheid nu aan de 
overheid moet niet gedwongen, maar vrijwillig zijn, niet( 

om de straf, maar om des gewetens wil (vs. 5). "Wij 
zijn tot vrijheid geroepen — en de ware vrijheid bestaat 
in eene volkomene afhankelijkheid van den wil Gods. — 
Onder de goede werken, waarvan in vs. 2 gesproken 
wordt, wordt hier voornamelijk verstaan de uitoefening 
van en de onderwerping aan de wereldlijke wet. Wie 
deze nakomt, heeft van de overheid niets te vreezen. 

Nog één beginsel is hier belangrijk. De overheid is 
Gods dienares ons ten goede. (vs. 4). God heerscht nu 
door de magten, zoo als Hij vroeger persoonlijk in Israël 
heerschte. En deze heerschappij is ons ten goede, opdat 
wij een veilig en gerust leven zouden leiden; en daarom 
betaamt het ons voor de overheid te bidden, opdat zij 
zich waarlijk als eene dienares Gods openbare. 
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In vs. 6 vermaant de apostel ons de bestaande veror
deningen in de wereld te erkennen en te gehoorzamen. 
Indien de overheid schatting vordert, zoo is de christen 
verpligt deze te betalen, zonder te vragen of het regt-
vaardig of onregtvaardig is. Het is steeds een bewijs 
van wereldsche gezindheid, indien de christen weigert 
deze schatting te betalen. Laat ons bedenken, dat alles 
wat hier beneden is als eene bloem van het gras verwelkt, 
en dat ons goed en geld niet ons, maar Gods eigendom is. 

Eindelijk is de christen verpligt aan iedereen de hem 
toekomende eer te bewijzen, overeenkomstig den stand, 
waarin een ieder zich bevindt. Wat de wereld betreft 
zoo is dit beginsel zeer eenvoudig; in de Gemeente 
van Christus geldt evenwel de vermaning: niet naar de 
hooge dingen in deze wereld te trachten, maar met 
elkander broederlijk om te gaan als leden van hetzefde 
ligchaam, die allen gelijkelijk door den Heer bemind en 
geacht worden. Indien echter de hooggeplaatste christen 
verlangt, dat hem eere naar het vleesch zal gegeven 
worden, zoo geve men hem zooveel hij zelf hebben wil. 
Gelukkig echter hij , die naar het voorbeeld van den 
Koning der koningen en naar het voorschrift van den 
apostel zich in zijnen wandel door deze woestijn bij de 
nederigen weet te voegen! 

»Zijt n i emand iets s c h u l d i g , " (vs. 8) zegt de apostel, 
en hij bedoelt dit in het algemeen. Deze vermaning sluit 
in zich, dat de christen geroepen is geene schulden te 
maken, om welke reden het ook zij, en dat hij verpligt 
is de schulden, die hij heeft gemaakt, zoo spoedig moge
lijk te betalen. Van dezen algemeenen regel is echter eene 
zaak uitgesloten, waarin wij elkander altijd schuldig zul
len zijn, namelijk de liefde. Voortdurend en telkens op 
nieuw hebben wij haar te bewijzen. In haar is de geheele 
wet opgesloten, en zij doet den naasten geen kwaad (vs. 9). 
Daarom is zij zoowel de vervulling der wet, als de open
baring harer volmaaktheid (vs. 10). 

Behalve de liefde is er evenwel nog een ander beginsel, 
waardoor de christen aangemoedigd wordt getrouw te zijn. 
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»En nog dit — de tijd k e n n e n d e , dat de ure d a a r is, 
dat wij reeds u i t den s laap opwaken z u l l e n ; (want 
onze za l ighe id is nu n a d e r , dan toen wij geloofd 
hebben") (vs. 11). De blik op de voor ons liggende 
zaligheid of de volkomene verlossing uit de tegenwoordige 
eeuw met hare veelvuldige verzoekingen, doet den chris
ten uit den slaap opwaken en moedigt hem aan tot eenen 
nuchteren wandel. In tegenoverstelling van den aanstaan
den dag is het nu nacht; doch het is voor ons niet de 
tijd om te slapen, maar om met nuchterheid dien dag te 
gemoet te ijlen, en dit zooveel te meer daar wij zien, dat 
de nacht haast is voorbijgegaan en de dag nabij is geko
men (vs. 12). De «werken der duisternis" staan tegen
over de «wapenen des lichts;" wij worden vermaand de 
eene af te leggen en de andere aan te doen. Deze 
«wapenen des lichts" kenmerken ons als strijders. Wij 
zijn in voortdurenden strijd met alles wat rondom ons 
is; en in dezen kamp hebben wij sterke, duurzame 
wapenen noodig. Tevens is het noodzakelijk, dat wij 
niet wandelen in dingen, die in den nacht en in de 
duisternis te huis behooren, (vs. 13) want daardoor 
worden wij ongeschikt in den strijd te overwinnen. In
tegendeel zullen wij ten allen tijde als dezulken, die 
den Heer Jezus aangedaan hebben, voor onze vijan
den verschijnen (vs. 14). Wij zullen alzoo wandelen 
en alzoo gezind zijn, dat Jezus steeds in ons kan gezien 
worden. 

HOOFDSTUK XIV. Dit hoofdstuk leert den geloo-
vigen te Rome, hoe zij zich tegenover de zwakken in het 
geloof te gedragen hebben. Onder deze zwakken moeten 
wij evenwel niet dezulken verstaan, die Christus minder 
liefhadden of de zonde minder haatten, dan de sterken, 
maar dezulken, die nog onder de joodsche elementen 
stonden, die van de door Mozes gegeven verordeningen niet 
volkomen vrijgemaakt waren. Hunne zwakheid was alzoo 
geene traagheid, zij waren in tegendeel uiterst naauwgezet 
en daarom zoo angstig in het eten van spijzen en in het 
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houden van dagen en tijden. Er was bij hen nog een 
gedeelte van wettisch gezindheid overgebleven — een zwak 
zijn in de aanneming van den gezegenden toestand, welke 
door en in Christus, opgestaan uit de dooden, ons deel 
geworden is. — Voor de bekeerden uit de heidenen was 
er in dit opzigt minder moeijelijkheid. Zij hadden de 
geheele inrigting van hunnen dienst als valsch en afgodisch 
erkend en verworpen, en hadden daarom minder gevaar 
nog aan eenige gedeelten daarvan vast te houden. Er 
bestond echter een ander gevaar, dat namelijk de christe
nen, die uit de Joden en uit de heidenen waren, deze 
uitwendige zaken tot een onderwerp van verschil maakten, 
en dat de sterken of de vrijgemaakten weigerden de zwak
ken of niet vrijgemaakten op te nemen. De apostel ontwik
kelt nu verschillende beginselen, welke de wederkeerige 
verhouding, de gevoelens en het gedrag der zwakken 
tegenover de sterken besturen zouden. 

Ook heden ten dage zijn dezelfde gevaren, die de hei
ligen te Rome bedreigden, aanwezig en het is maar al te 
waar, dat de menschelijke natuur geneigd is naar de eene 
of de andere zijde over te slaan. Wanneer de vrijheid 
niet praktisch in den dienst van Christus verwezenlijkt 
wordt, dan zal het geweten spoedig traag worden, en 
wanneer de verantwoordelijkheid niet met een volkomen 
en onafgebroken rusten in de genade Gods gepaard gaat, 
dan zal zij spoedig in eene nederdrukkende en zuchtende 
naauwgezetheid ontaarden. De christen is met Christus 
gestorven en opgestaan en daarom is hij van zulke aard-
sche beperkingen, als: «raak niet, en smaak niet, en roer 
niet aan," (Kol. 2 : 21) vrijgemaakt. Deze dingen zijn 
slechts voor dezulken, die nog in deze wereld leven. Hij 
is vrij om zijn gemoed op die dingen te vestigen, »die 
boven zijn, waar Christus is , zittende ter regterhand 
Gods" (Kol. 3 : 1). Dit is het standpunt, waarop de 
christen geplaatst is; doch hoewel hij voor zichzelven alzoo 
handelen kan , zoo heeft hij toch voor zijne broeders die 
liefde in acht te nemen, die het geweten des zwakken 
eerbiedigt, hetwelk door die dingen, waarvan hij vrijge-
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maakt is , bezoedeld wordt. De liefde zal ons nimmer 
tot eene losbandige vrijheid vervoeren; zij legt den broe
der niets in den weg, wat hem ten aanstoot of ten val 
zou kunnen zijn. 

De apostel vermaant nu de geloovigen de zwakken in 
het geloof aan te nemen, maar niet tot onderscheiding in 
twijfelachtige vragen; (*) (vs. 1) d. i. in zoodanige vragen, 
waar het geweten des zwakken gekwetst wordt. De chris
ten moest wel is waar boven zulke dingen, als b. v. het 
eten van moeskruiden (vs. 2) verheven zijn, doch indien 
hij het om des gewetens wil niet doen kan, dan moet 
hij dengene, die daarin vrij is , niet oordeelen; en omge
keerd moet de vrije hem, die daarin niet vrij is , niet 
verachten, en dat wel, dewijl God hem aangenomen 
heeft (vs. 3). In vs. 4 valt de nadruk voornamelijk op 
het oordeelen. De zwakke is in gevaar den sterke te 
oordeelen en de sterke den zwakke gering te achten. 
»Wie zijt g i j , die eens anderen h u i s k n e c h t oor
dee l t ? " Hij is niet onze, maar des Heeren huisknecht. 
Hij heeft hem in zijn huis opgenomen en daarom staat 
of valt hij zijnen eigenen heer. «Hij zal e ch t e r s t aande 
gehouden w o r d e n , wan t God is m a g t i g hem s t aande 
te houden" (vs. 4). Een iegelijk behoort derhalve den 
Heer toe en wat hij doet, doet hij den Heer en dankt' 
God (vs. 5 , 6). Vers 5 sluit een belangrijk beginsel in 
zich. Een ieder zal voor zichzelven Gode rekenschap 
moeten afleggen. Een ieder moet in gewetenszaken vol-,, 
komen in zijn eigen gemoed overtuigd zijn, en is hij dat 
niet, dan moet hij ook niet handelen, al doen het ook 
vele anderen. Heeft iemand geloof om zich van alle 
overleveringen en gewoonten los te maken, en ziet hij , 
dat deze volstrekt niets beteekenen, dan is zijn geweten 
voor God vrij; alleen mag hij geen steen des aanstoots 
voor zijne broeders worden. 

Wij behooren volkomen den Heer toe en zijn Hem 

(*) Mi7 dg StaatpttreiG StxXoyarfi&v. ffDoch nicht znr Erregung 
zweifelnden Gedanken," gelijk DE WETTE vertaalt. 
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geheel en al toegewijd. Wij zijn zijn eigendom en daarom 
is net onze roeping alles voor Hem, tot zijne eer en ver
heerlijking , te doen. « W a n t n i emand van ons leeft 
z ichze lven , en n iemand s terf t z ichzelven." Wij zijn 
gestorven en hebhen ons eigen leven verloren, daarom is 
ons leven slechts in Christus. « W a n t he t z i j , dat wij 
l e v e n , wij l even den H e e r ; hetzij da t wij s t e r v e n , 
wij s t e rven den Heer . W a n t d a a r t o e is ook Chr i s 
tus ges to rven en weder levend geworden (*) opdat 
Hij beide over dooden en l evenden hee r schen 
zou." (vs. 8, 9). Welk eene vastheid en zekerheid voor het 
geloof! Wij zijn in den Vorst des levens, in den Over
winnaar des doods. Waar zulk eene heerlijkheid ons deel 
is , hoe dwaas is het dan ons met zulke nietige dingen, 
als het strijden over het al of niet geoorloofde van het 
eten van onreine spijzen, bezig te houden. Houden wij 
ons met onze voorregten bezig, dan zal al dat andere van 
zelf vervallen en verdwijnen. Bovendien is het met be
trekking tot de eeuwigheid slechts verlies, als men zich 
met zulke vragen ophoudt. Voor den regterstoel van 
Christus waar wij allen geopenbaard zullen worden zal 
het ons duidelijk zijn, dat deze dingen ons geene vrucht, 
ja misschien veel meer schade hebben aangebragt. Tevens 
wil de apostel ons door het aanhalen dezer waarheid, als 
ook door die, dat Jezus over levenden en dooden zal 
heerschen, de dwaasheid en onbetamelijkheid aantoonen 
van het oordeelen van anderen. Indien allen gelijkelijk 
openbaar zullen worden voor zijnen regterstoel en Jezus 
het oordeel over al onze daden toekomt, dan voorwaar 
past het ons ïiiet in zijn regt te treden. «Een i e g e l i j k 
van ons zal voor z ichze lven Gode r e k e n s c h a p ge
ven" (vs. 12). 

Wij moeten hierbij echter wel opmerken, dat wij niet 
voor den regterstoel van Christus verschijnen om geoor
deeld, maar om openbaar te worden. Voor God zijn wij 

(®) 'A.7rzSrcnvs. %ea «vĝ yjo-ev is de lezing door de kritische onder
zoekers, GBIESBACH, SCHOK, TISCHENDOEI' enz., aangenomen. 



150 

reeds in Christus geoordeeld en wij zijn door Hem aan
genomen en daarom is het onmogelijk, dat wij nogmaals 
geoordeeld worden. Wij moeten echter daar verschijnen, 
opdat ons gansche leven openbaar worde en wij alles 
kennen, wat wij gedaan hebben, en in zooverre kan deze 
openbaar wording een oordeel genoemd worden daar al 
wat niet goed geweest is in onzen wandel zal afgekeurd 
worden. In één opzigt is de regterstoel van Christus eene 
heerlijke zaak voor onze ziel, daar wij alsdan in het volle 
licht de teedere liefde en de waakzame zorg zullen ver-
Staan , waarmede de trouwe Heiland gedurende de gansche 
reis door de woestijn ons heeft gedragen en geleid. 

In vs. 14 en 15 zegt de apostel, dat wij ons door het 
eten eener spijs, die wij voor rein houden, niet veront
reinigen; doch dat wij niet naar de liefde handelen, wan
neer wij onzen broeder door dit eten ergeren. In het 
laatste geval zijn wij tevens in volle tegenspraak met de 
handelingen van Christus. Hij heeft ook voor de zwakken 
zijn leven gelaten, om hen uit hunne zonden te verlossen 
en daarom, indien wij den zwakke ergeren, zoo zondigen 
wij tegen een' broeder voor wien Christus zichzelven heeft 
overgegeven. Indien wij ons in onze vrijheid niet om des 
zwakken wil van eene spijs kunnen onthouden, en indien 
wij hem door onze vrijheid tot dingen verleiden, die tégen 
zijn geweten zijn, dan verleiden wij hem tot zonde en 
verderven hem. — Op deze wijze wordt ons goed, d. i. de 
christelijke' vrijheid, gelasterd; (vs. 16) zij wordt dsn 
zwakken broeder tot aanstoot en ten val en zal hem alzoo 
in plaats van tot zegen tot schade zijn. 

En nu volgt eene belangrijke beschrijving van het ko 
ningrijk Gods. Het is niet spijs en drank. Het is gereg 
tigheid, vrede en blijdschap in den Heiligen Geest (vs. 17) 
Wat tot God behoort is geest en niet vleesch. Spijs en 
drank nu behooren niet tot den geest, maar tot het 
vleesch. Zij kunnen ter eere Gods gebruikt worden door 
hem, die in den Geest is , doch zij blijven evenwel tot 
het vleesch behooren. Zoo God in het hart heerscht en 
woont en het geweten rein is voor Hem, dan zullen ge-
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regtigheid, vrede en blijdschap in den H. Geest ons ver
vullen. Wonen deze eigenschappen Gods in ons, dan zijn 
wij bekwaam Christus in alles te dienen, en in dezen 
dienst zijn wij Gode welbehagelijk. Hij die Christus dient, 
dient God (vs. 18). Het is voor een christen noodzakelijk 
dikwijls te vragen, hoe en waarin hij Christus dienen kan. 
Men bedenke echter dat niets Gode aangenaam en den 
menschen nuttig kan zijn, dan hetgeen door de kracht 
Gods is bewerkt. 

Het is het doel des apostels de gedachten der geloovi-
gen uit alle twistvragen op datgene te rigten, wat tot den 
vrede en de wederkeerige opbouwing dient. De ware 
vrijheid ontspringt uit de liefde, en de liefde zal steeds 
het geluk der broeders zoeken en hen in deze uiterlijke 
dingen door het gebruik maken van eigene vrijheid niet 
ergeren (vs. 19—21). Vers 22 is eene getuigenis voor 
alle tijden van het onderscheid tusschen eene geestelijke 
vrijheid en het tegenovergestelde daarvan, eene vleesche-
lijke losbandigheid. »Hebt gij geloof? heb he t voor 
u ze lven voor God." Onze vrijheid moet derhalve 
alleen op ons geloof gevestigd zijn, en alles wat wij ons 
veroorloven moet uit het geloof zijnen oorsprong nemen. 
Is dit niet het geval, dan is het wel mogelijk, dat men 
met de Schrift in de hand bewijzen kan, dat men tot 
hetgeen men doet geregtigd is, doch de .vrijheid is dan 
losbandigheid geworden, daar »al wat u i t he t geloof 
n ie t i s , zonde is." 

Aanbiddenswaardige liefde. 
Christus kwam uit den hemel neder om zijne bruid, 

d. i. de vergadering of gemeente, uit hare ellende te 
redden. Zij was naar het eeuwig raadsbesluit Gods reeds 
van voor de grondlegging der wereld aan Hem gegeven. 
Maar ach! hoe vond Hij haar, toen Hij hier beneden ver
scheen! Zij lag in de diepste ellende, dood in zonden en misda
den en met ontelbare zonden beladen. Aan hare gedaante 
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was niets bekoorlijks en haar hart was vol vijandschap 
tegen Hem. Hij vond bij haar geen hartelijk te gemoet 
komen, geene liefde, geene sympathie, geene schoonheid, 
met één woord niets wat Hem kon aantrekken of behagen. 
Evenwel was de prijs waarvoor zij gekocht moest worden 
onuitsprekelijk groot. Hij moest hare zonde op zich 
nemen en hare schuld betalen — Hij moest om harentwil 
de geregtigheid en heiligheid Gods bevredigen en zijnen 
toorn dragen — Hij moest zijn leven aan het kruis over
geven, zijn kostbaar bloed voor haar storten. Bewonde
renswaardige liefde! En zijne bruid in haren ellendigen 
toestand erkende dit : alles niet en dankte er Hem niet 
voor. — Nu is Hij in den hemel terug gekeerd, en heeft 
den Heiligen Geest op aarde gezonden om zijne dierbare 
en door zijn eigen bloed gekochte bruid uit de wereld te 
roepen en haar te zeggen, wat Hij voor haar gedaan 
heeft en hoe lief Hij haar heeft. Al hare zonden zijn 
uitgewischt, en zij is met onuitsprekelijke zegeningen 
gezegend. Zij is versierd met het kleed der geregtigheid 
Gods en wordt door God met het geheele hart bemind. 
Zij is zijn ligchaam, een deel van Hem zelven — «been 
van zijn been en vleesch van zijn vleesch." Hij voedt, 
Hij verpleegt, Hij heiligt haar; Hij zal haar daarboven 
zonder vlek of rimpel zichzelven verheerlijkt voorstellsn. 
En Hij zelf zal wederkomen en haar tot zich nemen; want 
zij moet zijn, waar Hij is. Spoedig zal zij bij Hem zijn, en 
Hem voor eeuwig aanschouwen. Dan zal zij zijne heer
lijkheid zien en deze met Hem deelen, j a , dan zal zij 
zijne aanbiddenswaardige liefde volkomen verstaan en 
genieten. 
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BESCHOUWING 
OVEB DUN 

BEIEF VAN PAULUS AAN DE ROMEINEN. 

HOOFDSTUK XV. De tegenwoordige verdeeling van 
dit hoofdstak is niet zeel* gelukkig gekozen, daar de zeven 
eerste verzen nog bij het vorige hoofdstak behooren, en 
Paulus in vs. 8 een geheel ander onderwerp begint te 
behandelen. 

De apostel gaat hier alzoo voort met zijne vermaningen 
over het passende gebruik der christelijke vrijheid. De 
sterken zijn verschuldigd de zwakheden der zwakken te 
dragen, zonder hen daarom gering te schatten (vs. 1). 
Waarlijk sterk te zijn, dat is tot hen te behooren, die 
«krachtig in den Heer en in de sterkte zijner magt zijn" 
(Ef. 6 : 10). Heeft de genade Gods ons in der waarheid 
vrijgemaakt van alle joodsche zoowel als van alle mensche-
lijke inzettingen en zijn wij in staat gesteld door het geloof 
daarvan bevrijd te wandelen, dan zijn wij bekwaam de 
zwakheden van andere broeders met verschooning te behan
delen en ze te dragen; daar wij alsdan zullen gevoelen, 
dat het alleen de genade Gods is, die ons van dit alles vrij
maken kan. Indien wij alzoo handelen, dan wandelen wij in 
den geest van Christus, die in nederigheid zich openbarende 
zich tot een dienaar van anderen maakte, om hun ten goede 
en tot stichting behulpzaam te zijn (vs. 2). Hij heeft alles 
verdragen, alles geleden en was in alles steeds geduldig 
en volkomen afhankelijk van den wil zijns Vaders. Ook 
Paulus zelf is in dit opzigt een navolgenswaardig voor
beeld. Hoe verheven zijn dienst ook was, toch stelde 

10 
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tij zich met den geringste gelijk. Hij kon ook hierin 
met vrijmoedigheid zeggen: »Zijt mijne navolgers gelijker-
wijs ik die van Christus ben." Om alzoo tegenover 
anderen gezind te kunnen zijn is het noodig dat wij van 
Christus leeren nederig en zachtmoedig van hart te zijn. 
Eene zelfverloochenende liefde alleen kan ons hiertoe in 
staat stollen. Indien toch de liefde niet de "bron onzer 
vrijheid is, dan behagen wij ons zei ven en oordeelen 
anderen- Christus nu zocht zichzelven niet te behagen, 
Hij verdroeg smadingen, gelijk geschreven staat: «De 
smadingen d e r g e n e n , die n s m a d e n , zijn op mij 
g e v a l l e n " (vs. 8). Deze uitdrukking toont ons tegelijker
tijd aan, welk een wondervol en bevoorregt standpunt de 
christen hier beneden inneemt. Hij staat in de plaats 
van God, zoodat wanneer iemand God smaadt, hij dezen 
smaad ontvangt. 

Deze aanhaling uit Psalm 69 : 10 geeft den apostel aan
leiding, om de heiligen te Rome en alle geloovigen de 
ware waardij van het Oude Testament aan te toonen. De 
gedachte zou bij sommigen kunnen ontstaan, dat door de 
volkomene openbaring der waarheid en der gedachten Gods 
door den Heer en zijne apostelen in het Nieuwe Testament, 
het Oude voor ons overtollig en zonder waarde was. Het 
tegendeel is echter waar. Zonder het Oude Testament zqu 
het Nieuwe voor ons onverstaanbaar zijn, en in vele opzig-
ten ook het Oude zonder het Nieuwe. De apostel zegt ons 
hier duidelijk, dat »al wat te v o r e n g e s c h r e v e n i s , 
tot onze l e e r i n g te voren g e s c h r e v e n is." Het ge-
heele woord Gods behoort ons derhalve toe, is ons eigen
dom; het is van het begin tot het einde door den Heiligen 
Geest geschreven, en daarom is het Oude zoowel als het 
Nieuwe Testament voor ons nuttig en tot onze leering. 
Waren wij niet in het bezit van bet Oude Testament, dan 
zouden ons de handelingen Gods met den mensch, zoo
wel als de toestand des menschen geheel onbekend zijn. 
Wij zouden niets weten van die wonderbare wegen, die 
God met den mensch na zijnen val gehouden had, en 
op welke de komst van den eeniggeboren Zoon Gods de 
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kroon heeft gezet. Het is echter noodzakelijk, dat wij 
ons door den Geest laten leiden bij het onderzoeken der 
Schriften. Doet men dit niet, dan zal men spoedig in de 
grootste verwarring komen en de verschillende handelin
gen Gods met den mensch uit het oog verliezen. Alles 
is ons tot leering, doch dit wil niet zeggen, dat wij in 
denzelfden toestand verkeeren en op hetzelfde standpunt 
staan als de personen waarvan wij leeren zullen. De togt 
van Israël door de woestijn b. v. is een beeld van onze 
reis door de woestijn der wereld; doch daarom bevinden 
wij ons niet in denzelfden toestand als Israël. Israël was 
onder de wet — wij zijn onder de genade. Indien men 
dit beginsel in het oog houdt, dan zal het Oude Testa
ment ons tot waren zegen zijn. 

De Schriften worden ons hier voorgesteld als het mid
del tot lijdzaamheid, (volharding) vertroosting en hoop. 
De Schriften zijn het woord van God zelven en God is 
»de God der l i jdzaamheid en der v e r t r o o s t i n g " 
(vs. 5). Hij is de bron van deze zegeningen, welke ons 
door de Schriften geopend worden. Hij heeft zich in zijn 
woord volkomen geopenbaard zoo als Hij is , in al zijne 
liefde en genade, in al zijne langmoedigheid en geduld, 
in al zijne heiligheid en geregtigheid. En daarom is het 
zoo noodzakelijk, dat wij zijn woord, de bron aller ge
nade, vlijtig onderzoeken en het door het licht des H. 
Geestes steeds meer leeren verstaan. — Dewijl God de 
God der lijdzaamheid en der vertroosting is , zoo vloeit 
uit Hem de kracht om eensgezind — eene gezindheid die 
Christus Jezus geb'jkvormig is — onder elkander te zijn, 
(vs. 5) opdat wij op deze wijze neendrag te l i jk , met 
éénen mond den God en V a d e r van onzen Heer 
J e z u s C h r i s t u s ve rhee r l i j ken" (vs 6). Hij is alleen 
»de God en Vader van onzen Heer Jezus Christus," tot 
welken allen — zoowel de christenen uit de heidenen, als 
die uit de Joden — door Hem denzelfden toegang hebben. 
Het was niet onze waardigheid, op welke Christus onze 
aanname vestigde, maar alleen zijne genade, en daarom tot 
heerlijkheid Gods. En evenzoo moet ook onze aanname onder 

10° 
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elkander hetzelfde karakter dragen, opdat ook deze tot 
verheerlijking Gods strekke (vs. 7). Het kruis van Chris
tus heeft allen op denzelfden bodem geplaatst en alle 
vleeschelijk onderscheid volkomen vernietigd. 

In verband met het voorafgaande brengt de apostel 
in vs. 8—12 nog eenmaal de groote beginselen van dezen 
brief kortelijk in herinnering. In vs. 8 en 9 worden ons 
de beide zijden der zending van Christus, de wegen Gods 
in betrekking tot Joden en heidenen, voorgesteld. Dit 
verklaart ons ook de verhouding des Heeren tot het evangelie. 
Hij is «een d i enaa r der besnijdenis geworden om der 
waarhe id Gods , opdat Hij de beloften de r vaderen 
zou b e v e s t i g e n ; " en tevens «ve rhee r l i j ken de heide
nen God van wege zijne barmhar t i -gheid ." Bij de 
heidenen was er geene spraak van de waarheid, maar van 
de genade. De vrije en onbeperkte genade Gods stroomde 
over hen in Christus Jezus. Het kruis opent hun den weg 
tot de onmetelijke zegeningen des evangelies. En om te 
bewijzen, dat deze genade voor de heidenen in het hart 
Gods was, haalt Paulus eenige plaatsen uit de wet, de 
psalmen en de profeten aan (vs. 9—12). Deze begenadi
ging der heidenen vernietigde echter niet in het minste 
de beloften Gods — integendeel bevestigde zij hunne ver
vulling. • 

In vs. 13 wendt zich de apostel tot de heiligen te Eome 
en drukt zijne wenschen en gebeden voor hen uit. God 
had zich in Christus als een God der hoop geopenbaard, 
die dengenen, die op Hem hopen, vreugde en vrede zal 
bereiden. Daarom wenscht de apostel ook, dat de chris
tenen te Rome reeds nu door het geloof dezen zegen 
deelachtig mogten worden en daardoor overvloedig in hoop 
mogten zijn door de kracht des Heiligen Geestes. En 
daarop drukt hij zijn vertrouwen voor hen uit, aangezien 
hij overtuigd is, dat zij vol zijn van goedheid, en vervuld 
met alle kennis, en deze beide punten stellen de geloovi-
gen in staat elkander te vermanen (vs. 14). 

Niettegenstaande zij deze goedheid en deze kennis be
zaten , zoo had hij toch met gezag geschreven, en dat wel 
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uit kracht van zijn apostolisch ambt en zijne bijzondere* 
zending als apostel der heidenen. God zelf had hem deze 
genade en deze bediening gegeven en daarom waren ook 
de christenen te Eome verpligt naar zijne woorden en 
vermaningen te hooren en ze aan te nemen als van eenen, 
die door God met gezag bekleed was. Hij was niet alleen 
een dienaar van Christus om eene openbare bediening 
onder de heidenen waar te nemen, maar tevens een pries
ter om de heidenen als eene offerande Gode op te 
offeren, een "aangename" offerande, geheiligd door den 
Heiligen Geest (vs. 15 , 16). Paulus spreekt hier van 
zijnen dienst als apostel der heidenen in het algemeen; 
want hij kon niet van zijnen bijzonderen dienst in Eome 
spreken i, aangezien hij daar niet geweest was. Hij bragt 
door zijnen dienst de geloovigen uit de heidenen Gode 
als eene aangename offerande; om welke reden hij ook 
zegt dat »hij priesterlijk in het evangelie Gods werkte." 
Deze heiliging nu door den Heiligen Geest was geene 
uiterlijke heiligheid door geboorte gelijk zulks bij Israël 
het geval was, maar eene wezenlijke afzondering voor God 
ïn de kracht des Heiligen Geestes. 

Deze dienst nu was zijn roem voor God (vs. 17). God 
had zijnen dienst aangenomen en hem bevestigd; Hij had 
door wonderen en teekenen getoond, dat hij zijn apostel 
was (vs. 18 , 19). Paulus nu had zijne taak vervuld van 
Jeruzalem af en rondom tot Illiricum toe en had zich 
bijzonder beijverd het evangelie aan die plaatsen te ver
kondigen, waar de naam van Christus niet genoemd was, 
dat is onder de heidenen. Als apostel der heidenen reisde 
hij niet in de arbeidsvelden der overige apostelen, dat is 
in Israël, aangezien deze grond hem niet ter bearbeiding 
was toebetrouwd (vs. 20 , 21). Doch nu hij geene plaats 
meer had in de gewesten waar hij werkte, nu aldaar voor 
hem naar de kracht des Heiligen Geestes niets meer te 
doen was, zoo dacht hij, reeds vele jaren dit verlangen 
ïn zich gehad hebbende, Eome te bezoeken en van daar 
naar Spanje te reizen (vs. 22—24). Voor den oogenblik 
reisde hij naar Jeruzalem met de kollecte, die in Mace-
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donië en Achaje voor de heiligen gedaan was. Men ziet 
hierin hoe het hart des apostels zich met de Joden bezig 
houdt; en hoewel de dienst dien hij verrigtte op zichzelf 
genomen het bewijs leverde van zijne liefde voor zijn volk, 
zoo is het toch duidelijk, dat hij zich met de Joden als 
Joden, als regth ebbend en, bezig houdt. Het is nog steeds 
de vraag of Paulus in de uitoefening van dezen dienst 
op de hoogte van zijne apostolische roeping — zijne roe
ping als apostel der heidenen — gebleven is. Hoedanig 
men ook over deze reis des apostels oordeele, zoo 
blijft dit evenwel waar, wat hij in vs. 27 zegt, dat de 
heidenen de schuldenaars der Joden zijn. De geestelijke 
goederen waren in de eerste plaats het voorregt van deze 
en uit hun midden kwam de apostel, en daarom waren 
de christenen uit de heidenen schuldig met hunne tijde
lijke goederen die uit de Joden te dienen. Paulus nu 
had het gevoel in zich dat zijne reis naar Jeruzalem met 
geen gelukkig gevolg zou bekroond worden, en daarom 
vraagt hij de gebeden der heiligen, die te Bome waren, 
opdat hij hnn aangezigt met vreugde zou zien, verlost 
zijnde uit de handen der ongehoorzamen in Judea (vs. 30— 32). 
Wij weten wat hem op deze reis is overkomen. Hij is 
van de Joden verlost geworden; hij heeft de Romeinen 
gezien — doch als een gevangene, — en of hij in Spanje 
geweest is weten wij niet. Doch al was hij dan ook als een 
gevangene te Rome toch is hij aldaar geweest in de volheid 
der zegening van Christus. De wegen Gods zijn naar zijne 
eeuwige raadsbesluiten, naar zijne genade en naar zijne 
volmaakte wijsheid. 

HOOFDSTUK XVI. , 

Daar Paulus niet te Rome geweest was en alzoo de 
gemeente aldaar niet persoonlijk kende, zoo rigt hij aan 
enkele leden dier gemeente, met wie hij op zijne veelvul
dige reizen in aanraking was gekomen, vele hartelijke 
groeten. De persoonlijke genegenheden vormen den band, 
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die er tussclien hem en de gemeente te Eome bestond. 
Deze groetenissen getuigen op eene liefelijke wijze van de 
innige gemeenschap, waarmede de heiligen onder elkander 
verbonden zijn. 

Het is zeer schoon te zien, hoe de apostel zich, niet
tegenstaande de verhevene roeping, die hem gegeven was, 
en de verborgenheden, waarmede God hem had bekend 
gemaakt, zich tot den geringsten afliet en zich met hen 
op denzelfden rang plaatste. Hij herinnert zich al het
geen deze nederige christenen, deze vrouwen voor hem en 
voor den Heer gedaan hadden. En het is zeer verblijdend 
en vertroostend voor iederen christen om deze liefelijke 
getuigenissen te hooren — getuigenissen, die iederen heilige 
met eere bekleeden en tevens tot aanmoediging en ver
maning voor anderen verstrekken — getuigenissen, die ons 
aantoonen hoe de H. Geest zich zelfs met den geringsten 
dienst bezig houdt en dien opteekent in het gedenkboek 
Gods. In alle gemeenten van Christus zijn de namen en 
de dienst van deze getrouwe dienaars des Heeren 
bewaard gebleven, en dit doet ons zien hoeveel waarde 
de Heer hecht niet aan de grootheid en uitgestrekt
heid des werks, maar aan de getrouwheid en de liefde, 
waarmede het verrigt wordt. Op dezelfde wijze zal 
ook onze dienst eenmaal beloond worden, en daarom 
geve ons de Heer eenen vurigen ijver voor zijne eer en 
verheerlijking, en eene vurige liefde om Hem met getrouw
heid in alles wat de hand vindt om te doen te dienen! 

Wij voegen hier enkele korte aanmerkingen over eenige 
dier groetenissen bij. 

Priscilla en Aquila, (vs. 3 , 4) vroeger uit "Rome 
verdreven, en te Korinthe met den apostel bekend 
geworden, bevinden zich hier weder te Eome. Paulus 
noemt hen zijne medearbeiders in Christus Jezus, doch 
hetgeen hier opmerkelijk is, hij dankt hen, gezamenlijk 
met al de gemeenten der heidenen dat zij hunnen hals 
voor zijn leven gesteld hebben. Wij zien hieruit hoe hij 
zich met al die gemeenten één ligchaam gevoelde en tevens 
hoe hij zichzelven bewust was, dat hij noodig was voor 
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bet werk des Heeren en dat de Heer hem bepaaldelijk 
als apostel der beidenen geroepen bad. 

In vs. 5 vinden wij de uitdrukking: »de gemeente in 
bun buis ." Het woord «gemeente," wordt in bet Nieuwe 
Testament in driederlei zin gebezigd. 1. Het beteekent 
bet ligchaam van Cbristus, de vereeniging van die 
levende steenen, welke bet gebouw Gods in den Geest 
vormen. 2. Worden plaatselijke vergaderingen van geloo-
vigen, die de eenheid des ligcbaams erkennen, en 
alleen door den afstand van elkander gescheiden zijn, 
gemeenten genoemd. Nergens vindt men in bet Woord 
verschillende vergaderingen aan ééne plaats. 3. Wordt 
deze naam — gemeente — gegeven aan eene familie 
wier leden in één buis wonende, allen gezamenbjk den 
Heer dienen. 

De toevoeging »mijnen beminden" bij de groetenis 
aan Epénetus (vs. 5) toont ons de bijzondere betrekking 
aan, die er tusschen hem en den apostel bestond. Het 
was bier niet alleen broederlijke liefde —deze omvat 
alle heiligen — maar eene bijzondere genegenheid; en het 
wordt ons duidelijk hoe dit met den geest des christen
doms — waar allen elkander gelijkelijk zullen liefhebben — 
overeenkomt, daar Epénetus de eersteling van zoovelen in 
Azië (*) was, aan wien de apostel, als een vader in Cbris
tus , met teedere en voortdurende liefde verbonden was. 

Andronicus en Junias, magen en medegevangenen van 
Paulus, waren vermaard onder de apostelen; dit wil niet 
zeggen, dat zij als apostelen vermaard waren, maar dat zij 

• door hunnen dienst bij de apostelen bekend en als zooda
nig vermaard waren. 

De vermaning of uitnoodiging des apostels: «Groe t el
k a n d e r met eenen he i l igen k u s , " (vs. 16) vinden wij 
ook in 1 Kor. 16 : 20; 2 Kor. 13 : 12 en 1 Thess. 5 : 2 6 ; 
en bet is daaruit duidelijk, dat deze wijze van elkander 
te groeten onder de christenen gebruikelijk was. Hoewel 

(*) De lezing // Achaja" in den textus reoeptus is door de latere 
onderzoekingen onjuist bevonden. Dit neemt tevens de moeijelijkheid 
weg, die er anders bestond ten opzigte van 1 Kor. 16 : 15. 
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wij er verre van verwijderd zijn om te meenen, dat de 
apostel hier een gebod geeft om elkander op zulk eene 
wijze te begroeten, zoo gelooven wij toch dat dit woord 
ook voor ons niet van gewigt is ontbloot. De H. Geest 
heeft er zijne goedkeuring aan gehecht en er voor gezorgd, 
dat ook dit voor ons bewaard bleef, en daarom mogen 
wij het voorzeker niet met onverschilligheid voorbijgaan. 
Het is niet te ontkennen dat in deze wijze van groeten 
eene groote hartelijkheid ligt, die zoozeer past onder de 
leden der Gemeente. Dat de nadruk hier vooral op het 
woord heilig ligt is duidelijk; doch dit neemt niet weg, 
dat de H. Geest de zaak zelve opneemt en door haar aan 
te bevelen haar goedkeurt. In alles en zoo ook hierin 
is het noodig met de heiligheid, die eenen christen be
taamt, te handelen. 

Van vs. 17—20 geeft Paulus nog eenige algemeene 
vermaningen. In de eerste plaats waarschuwt hij hen, acht 
te nemen op hen, die tegen de leer des apostels opstonden, 
ja zij zouden zelfs van dezulken afwijken, daar zij den 
Heer Christus niet dienden, en de eenvoudigen door schoone 
woorden zochten te verleiden. Ernstige vermaning ook 
voor onzen tijd! De christen wordt geroepen zelf vast 
te staan in de leer des heils en van anderen, die eënig-
zins deze leer verwerpen, af te wijken. •— In vs. 19 wordt 
ons een zeer eenvoudige regel voor den wandel des 
christens gegeven; namelijk, wijs te zijn in h e t goede , 
doch onnoozel in h-et kwade . Alleen het christendom 
kan zulk eenen regel geven, want het toont den volkomen 
goeden wandel, en geeft de noodige wijsheid dezen te 
verwezenlijken. xMen kan onnoozel in het kwade zijn, 
omdat men het goede kent. De mensch der wereld moet 
het kwade kennen om aan hetzelve te ontsnappen; in deze 
wereld van bedrog en list moet hij zich gewennen het 
kwade te bedenken om er niet de dupe van te worden. 
Doch er zal eene volkomene verlossing komen: »haas t" 
zegt de apostel »zal de God des v redes den Sa t an 
onde r uwe voeten v e r p l e t t e r e n " (vs. 20). 

De drie laatste verzen des briefs vormen een aanhangsel, 
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hetwelk evenwel van groot gewigt is. Het bevat de open
baring eener waarheid, welker mededeeling bet onderwijs 
des apostels kenmerkt. Paulus ontwikkelt deze waarheid 
hier niet, aangezien de brief een ander doel heeft; hij 
plaatst evenwel de ziel in de onmiddelijke tegenwoordig
heid van God, die deze waarheid openbaart. Zij staat in 
onmiddelijk verband met het standpunt des ligchaams van 
Christus en met de leer omtrent dit ligchaam. De waar
heid der Gemeente kan niet van die der persoonlijke 
regtvaardiging gescheiden worden. De apostel nu leert 
ons hier bepaaldelijk, dat de verborgenheid, namelijk de 
Gemeente en de vereeniging van alle dingen in éénen 
persoon, Christus, geheel en al onbekend was in de ver
loopene eeuwen. God had door alle perioden heen over 
dit onderwerp gezwegen. De Gemeente maakt geen deel 
uit van den loop der gebeurtenissen, noch van de aardsche 
wegen Gods, die zich gedurende de verschillende perio
den ontwikkelen. Deze verborgenheid nu was geopenbaard 
en aan de heidenen medegedeeld — niet »door de schrif
ten der profeten," maar »door profe t i sche s c h r i f t e n ; " 
waaronder de brieven aan de heidenen gerigt verstaan 
worden; — en dit stelt ons een nieuw karakter van het 
Nieuwe Testament voor. 

Na al hetgeen ons door den Heiligen Geest in dezen 
"heerlijken brief op eene even duidelijke als aangename 
wijze is medegedeeld aangaande de groote heilswaarheden 
des christendoms, gevoelt ons hart behoefte om in overeen
stemming met den apostel met diepe bewondering en aan
bidding te zeggen: «Den a l l een wijzen God zij door 
J e z u s C h r i s t u s de heer l i jkhe id in der eeuwighe id 
A m e n ! En wij voegen er de vurige bede aan dien 
alleen wijzen God bij: Geef Gij ons door den Heiligen Geest 
steeds meer licht, wijsheid en verstand in uwe heerlijke, 
hart en wandel heiligende waarheid, opdat ook bij ons het 
beeld van Jezus duidelijk moge gezien worden en wij ons 
licht helder in de wereld laten schijnen en Gij alzoo 
door ons moogt verheerlijkt worden — nu en tot in alle 
eeuwigheid, Amen! 
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Abels offer. 

Naauwelijks was de zonde in deze wereld gekomen — 
naauwelijks had zij haren zwarten sluijer over deze aarde 
verspreid — of de groote waarheid »zonder bloedstoiting 
is geene vergeving" trad aan den gezigteinder te voorschijn; 
en naarmate wij verder lezen in het gewijde hoek, naar
mate de bedeelingen Gods zich voor onze blikken ontvou
wen, vertoont zij zich in steeds grooter klaarheid en 
volheid, totdat zij ten laatste in verbinding met het Lam, 
»naar den bepaalden raad en de voorkennis Gods" geslagt, 
in onbewolkten glans uit de nevelen te voorschijn treedt, 
om voor een ieder die door de kracht des Heiligen Gees-
tes in zijnen naam gelooft, een kanaal van vrede en ver
geving, leven en geregtigheid te zijn. 

Vandaar dan ook, dat voor ons, die met het licht des 
Nieuwen Testaments zijn bestraald, menige treffende type 
van het groote en algenoegzame offer van het Lam Gods 
in het Oude Testament te vinden is. Of is het niet ver
kwikkend voor onze harten, wanneer wij te midden der 
verwoesting, die de zonde in Gods schoone schepping had 
aangebragt, de heerlijke en vertroostende woorden uit 
Jehovah's mond hooren: »Ik zal vijandschap zetten tusschen 
u (de slang) en tusschen deze vrouw, en tusschen uw 
zaad en haar zaad; datzelve zal u den kop vermorselen 
en gij zult het de verzenen vermorselen?" En verkondi
gen ons niet die rokken van vellen door den Heer zelven 
voor Adam en Eva gemaakt, dat zelfs een kleed, hetwelk 
niet door bloedstorting verkregen is , den zondaar naakt 
laat, en tevens dat de liefderijke zorg Gods ook hierin 
voorzag doordien Hij de vijgenbladeren van Adam in een 
goddelijk bekle.edsel verwisselde? De talrijkste kudden, 
ja zelfs alle levende dieren in de schepping konden onmo
gelijk den naakten zondaar een kleed verschaffen, daartoe 
was het opofferen van een leven bepaald noodzakelijk. 
Maar op nog duidelijker wijze wordt ons door den Heiligen 
Geest in Abels geschiedenis het offer van Jezus voorge-
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steld, door hetwelk de zondige mensch alleen aangenaam 
in de oogen Gods kan zijn. 

»En het geschiedde ten einde van eenige dagen dat 
Kaïn van de vracht des lands den Heer ten offer bragt. 
En Abel bragt van de eerstgeborenen zijner schapen, en 
van hun vet. En de Heer zag Abel en zijn offer aan; 
maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan." (Gen. 4 : 3—5). 
Welk een ontzettend verschil — de een aangenomen, de 
ander verworpen. En toch was er met betrekking tot 
hunne geboorte, hunne natuur en hunnen zedelijken toe
stand niet het minste onderscheid tusschen deze twee 
mannen. Beiden waren buiten Eden geboren, beiden wa
ren zonen van den gevallenen Adam, beiden hadden de 
natuur hunner ouders geërfd en waren in »zonde en over
treding" geboren. En daarom moeten wij het verschil 
niet zoeken in de mannen zelven, maar in hunne offers. 

Kaïn offerde aan God de vrucht eener vervloekte aarde, 
zonder dat er door hem eenig bloed werd gestort om de 
zonde te vergeven. Omdat hij geen geloof bezat, zoo 
offerde hij een onbloedig offer en daarom verloochende hij 
de waarheid — ook reeds toen bekend — dat er zonder 
bloedstorting geene vergeving is. Kaïn was een zondaar 
en als zoodanig stond de dood tusschen hem en Jehovah 
en daar hij deze waarheid in zijn offer niet erkende zoo 
kon God zijn offer onmogelijk aannemen. Hij naogt zich vrij 
jaren lang afgetobt hebben om zijne vruchten te verkrij
gen — zijn offer mogt hem vele zweetdroppelen gekost 
hebben — alles was te vergeefs. Noch het zweet zijns aan-
gezigtsf noch de arbeid zijner handen kon zijn geweten 
reinigen, en het oordeel dat door de ééne ongehoorzaamheid 
gekomen was, wegnemen. Hij stond als offeraar en aan
bidder op eenen valschen bodem. Een onbekeerd zondaar 
komende in Gods tegenwoordigheid om een «onbloedig 
offer" aan te bieden, kon alleen aangezien worden als 
schuldig aan de hoogste mate van trotschheid. Of kon 
het werk eens zondaars den vloek en de vlekken der zonde 
wegnemen? Kon het de eischen van eenen heiligen God 

bevredigen? Kon het een grond zijn voor de aanneming 
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des zondaars? Kon het de straf der zonde vernietigen? Kon 
het den dood van zijn prikkel of het graf van zijne overwin
ning berooven? Onmogelijk. »Zonder bloedstorting is geene 
vergeving" en slechts het bloed van een volkomen offer 
kan van den horizon des zondaars den duisteren en on-
doordringbaren nevel des doods en des oordeels doen ver
dwijnen. En toch vinden de gedachten van Kaïn, helaas! 
ook nu nog weerklank in de harten van millioenen men-
schen — niet alleen van Joden en heidenen, maar ook 
van christenen. De goddelijke waarheid blijft echter de
zelfde. Ieder ontdekt zondaar moet gevoelen, dat de dood 
en het oordeel vóór hem staan als de regtvaardige straf 
voor zijne zonden. En hieraan kan hij onmogelijk ont
snappen, hij moge werken en zwoegen; hij moge in het 
zweet zijns aanschijns den Heere een offer brengen; hij 
moge zoovele plannen en voornemens opvatten als hij wil; 
hij moge zijn leven beteren, zijn uiterlijk karakter veran
deren, matig, zedelijk, opregt en naar menschelijke schat
ting godsdienstig worden; hij moge lezen, bidden, zingen — 
in één woord hij moge alles doen wat slechts in het ver
mogen van den mensch ligt; door al deze dingen is hij 
buiten staat die twee donderwolken, die zijn verschiet 
benevelen, te verdrijven, ja in plaats daarvan leeft hij 
ieder oogenblik in de angstige verwachting, dat zij over 
zijn hoofd zullen losbarsten. Het is onmogelijk dat de 
zondaar zich door zijne werken de overwinning en het 
leven kan verzekeren. Dit kan er slechts één doen — 
en die ééne is de mensch Jezus Christus, aan het kruis 
ten zondoffer geshgt. 

Maar hoe was het mogelijk dat Abel de stralen van 
het hemelsche licht der openbaring — het licht der eeuwi
ge waarheid, kon ontdekken? Het antwoord is eenvoudig. 
Verkondigde Jehovah niet met zijnen eigenen mond het 
evangelie voor de ooren des zondaars, toen Hij verklaarde 
«het zaad der vrouw zal de slang den kop vermorselen?" 
En stelde Hij niet datzelfde evangelie voor de oogen des 
zondaars, toen Hij met eigene hand van doode slagt-
offers de stof ontleende om voor naakte zondaars een kleed 
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te maken ? Zoo was het, en hierin lag voor Abels geloof 
de getuigenis der waarheid; en hij werd alzoo door God 
zei ven onderwezen in de groote waarheid, dat een gevallen, 
verdorven, schuldig zondaar slechts door bloed in de god
delijke tegenwoordigheid kan verkeeren. De schoonste en 
zeldzaamste vruchten van het Paradijs — de welriekendste 
bloemen van Eden — de kostbaarste voortbrengselen der 
aarde — ja alle rijkdommen des heelals waren niet in staat 
ook zelfs den geringsten vlek van schuld van het geweten 
te delgen. Dit verstond Abel en daarom bragt hij van 
de eerstgeborenen der kudde. Hij wist dat hij een schul
dig, aan den dood ondei'worpen zondaar was, en dat hij 
daarom onmogelijk voor God kon verschijnen zonder bloed. 
Dit was zijn geloof en daarom getuigt de Heilige Geest 
in Hebr. 1 1 : 4 van hem: »Door het geloof heeft Abel 
eene meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door 
hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij regtvaardig 
was, alzoo God over zijne gaven getuigenis gaf, en door 
hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is." 
Geheel in tegenoverstelling met Kaïn verwierp hij alle 
eigene geregtigheid en elke gedachte aan eenige bekwaam
heid in zichzelven om voor God te komen, en gaf zich 
met zijn bloedig offer over aan de barmhartigheid van 
dien God, voor wien hij door zijne zonden niet bestaan 
kon. En hij had niet te vergeefs gehoopt; God nam zijn 
offer aan, bekroonde zijn geloof en gaf hem getuigenis, 
dat hij regtvaardig was; en hoewel reeds langer dan vijf
duizend jaren tot stof wedergekeerd legt hij toch noch 
altijd op treffende wijze de getuigenis af, dat er zonder 
bloedstorting geene vergeving is maar dat men met bloed 
niet alleen vergeving maar ook geregtigheid ontvangt. 

Doch het offer van Abel is eene type van het offer van 
Christus. »Zonder bloedstorting is er geene vergeving," 
en deze waarheid zien wij in Christus volkomen vervuld. 
Zijn rein en heilig leven, al zijne goede werken, al zijn 
lijden en strijd in de drie en dertig jaren zijner omwan-
deling op deze aarde zou niets gebaat hebben om ons in 
de gemeenschap met God te brengen zoo Hij niet aan het 
kruis gestorven ware. Het is waar, dat Hij zijn leven 
lang goed deed, maar alleen door zijnen dood scheurde 
het voorhangsel; en wanneer Hij tot op dit oogenblik was 
blijven voort wandel en op aarde al goed doende, zoo zou 
het voorhangsel nog altijd de hinderpaal zijn voor hen die 
God wilden naderen. Door zijnen dood is het voorhang
sel gescheurd en kunnen allen, die hun vertrouwen op 
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het bloed van Jezus stellen met vrijmoedigheid het heilig
dom binnen treden. De mensch kon Gode geen offer 
brengen en was daarom voor eeuwig verloren gegaan, 
zoo de Zoon Gods niet in zijne eeuwige liefde gekomen 
was om naar den wil van God zichzelven als een rein en 
vlekkeloos offer Gode op te offeren, opdat wij door dat 
offer met God zouden verzoend worden en door Hem zou
den aangenomen worden. In het kruis beantwoordt Jezus 
aan al de behoeften van het zondaarshart — daar deed Hij 
den dood en het oordeel verdwijnen, om leven en heer
lijkheid daarvoor in de plaats te doen treden. Christus 
heeft voor den geloovige eene heerlijke werkelijkheid van 
leven en geregtigheid en een schoon verschiet van eeu
wige heerlijkheid geopend. >>Hij heeft het leven en de 
onverderfelijkheid door het evangelie aan het licht gebragt." 
(2 Tim. 1 : 10). Hij heeft God verheerlijkt door datgene 
weg te nemen, waardoor wij van God gescheiden waren. 
En zoodra de arme, hulpelooze, verlorene zondaar zijne 
oogen vet geloof vestigt op het offer des kruises dan heeft 
hij vrede bij God en is volkomen geregtvaardigd, dan is 
Christus zijn plaatsbekleeder, zijn rantsoen, zijne offerande , 
met één woord zijn a l les . En dit alles bezit hij door het 
geloof, even als zulks bij Abel het geval was. Het is 
niet door het gevoel dat men deel heeft aan Jezus offer, 
maar alleen door het geloof. Hoe aangenaam en streelend 
het menschelijk gevoel ook moge zijn, nooit kan het de 
ziel met God verbinden. Gelijk Jona's wonderboom, die 
in éénen nacht ontsproot en in éénen nacht verdween, zoo 
is het aan wisseling en schielijke verdwijning bloot gesteld. 
Het geloof daarentegen in den persoon, en in het werk 
van Christus staat pal ook te midden van moeijelijkheden 
en duisternis; het regtvaaidigt de ziel; (Bom. 5 : 1 ) het 
reinigt het hart; (Hand. 15 : 9) het werkt door de liefde; 
(Gal. 5 : 6) het overwint de wereld (1 Joh. 5 : 4 ) . 

Er is hier echter nog meer te leeren. God nam het 
offer van Abel aan en getuigde daardoor dat hij ïegtvaardig 
was. Zoo is ook het offer van Jezus aangenomen Nadat 
Christus zijn bloed op de aarde had uitgestort en zijnen 
geest in de banden zijns Vaders 1 ad bevolen en hij begra
ven was, heeft God Hem door zijne almagtige kracht uit 
de dooden opgewekt en Hem ter zijner regterhand in den 
hemel gezet. Hij had zijn offer gebragt en God heeft 
door de opstanding betuigd dat Hij zijn offer had aangeno
men en heeft daardoor Hem, die op het kruis als zondaar 
tusschen twee moordenaars hing, regtvaardig verklaard en 
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daar Jezus zondaar in onze plaats was zoo zijn wij door 
God in Hem regtvaardig verklaard. God heeft het offer, 
door den mensch Jezus Christus in onze plaats gebragt, 
aangenomen, en derhalve kunnen wij vrij henengaan en 
vrijgemaakt van zonde en schuld juichen in eene eeuwige 
verlossing, in een leven dat het leven van God zelven is en in 
eene heerlijkheid waarin God zelf zich eeuwiglijk verheugt. 

Tevens zien wij hier dat God geène getuigenis gaf aan 
Abel, maar aan Abels offer en dit stelt ons den waren 
grond voor waarop de vrede des christens en zijne aanne
ming door God rust. Er is eene voortdurende neiging in 
het hart om onzen vrede en onze aanneming op iets in 
ons te bouwen, ook al stemmen wij toe dat dit iets door 
den Heiligen Geest gewerkt is. Doch de vraag voor den 
geloovige is niet: »Wat ben ik?" maar: »wat is Chris
tus?" Zoodra wij in den naam van Jezus tot God gekomen 
zijn, zijn wij geheel en al één met Hem en in zijnen naam 
aangenomen en nooit kan iemand verworpen worden die 
in den naam komt van Hem, die door God ter zijner 
regterhand is geplaatst. Abel dacht er niet aan dat God 
hem aannam omdat hij het waardig was of om zichzelven, 
maar omdat God zijn offer genadiglijk aanzag; en evenzoo 
zal de geloovige niet zichzelven aan God voorstellen, maar 
alleen het offer van Christus, hetwelk volle en genoegzame 
waarde voor God heeft. God ziet het bloed in het heilig
dom en daarom zijn wij vrij. Dat is de groote troost 
voor het hart, want zoodra het steunt op het offer van 
Christus gevoelt het terstond dat het een grond onder de 
voeten heeft, die zoo hecht en zoo vast is, dat men daar 
nooit kan wankelen. Het offer van Christus is volmaakt 
en daarom ziet God ons volmaakt gereinigd. Wij waren 
aan den dood onderworpen — Christus verwierf het leven 
door den dood. Wij waren vol zonden en schuld — Chris
tus bloed reinigt van alle zonden. In het licht van God 
zelven staan wij wit als de sneeuw. En indien wij voor 
God zelven rein zijn, wat zouden wij nog meer verlangen? 
Mets meer dan dat de stralen der eeuwige heerlijkheid 
ons beschijnen. Het bloed van Christus, de algenoeg-
zaamheid van Jezus offer plaatst den diepst gezonkenen 
zondaar uit het rijk des satans in denyschitterenden glans 
der eeuwige heerlijkheid. Alles, alles is het onze — 
geregtigheid, vrede, vergeving, heiligheid, gemeenschap, 
eeuwige heerlijkheid — en dat alles door den dood van 
Christus. 


