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De Brief aan de Romeinen 
Hoofdstuk 1 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/romans/romans.htm  
Vertaalde versie: http://www.verhoevenmarc.be/romeinen1.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, ingekort, voetnoten, plaatjes en inlassen door M.V. 

 

Voorwoord 
Deze en volgende studies over de Romeinenbrief werden oorspronkelijk gebruikt door 
studenten aan de Wesleyan University in Middletown, CT, en Trinity College in Hart-
ford, CT. Ze werden gebruikt voor evangelisatiedoeleinden (om studenten tot een 
reddende kennis van de Heer Jezus Christus te brengen) en ook voor discipelschaps-
doeleinden (om studenten vertrouwd te maken met de grote leerstellige waarheden 
die zo duidelijk gepresenteerd worden in de Romeinenbrief). 

Inleiding 
Paulus schreef deze brief in ong. 56 n.C. toen hij in Korinthe was. Paulus had de kerk in Rome nog 
niet bezocht. Hij wilde daar naartoe gaan en bad dat God dit bezoek zou mogelijk maken (Rom. 
1:10-12; 15:23-24). Dit maakt de Romeinenbrief uniek. De meeste andere brieven van Paulus waren 
geschreven aan kerken waar hij persoonlijk had gediend. Maar hier was er een kerk (de kerk te Ro-
me) waar Paulus niet geweest was en waar Paulus niet had onderwezen. Wij zouden deze vraag 
kunnen stellen: Als Paulus naar Rome komt, wat zal hij dan onderwijzen? Hier in de Romeinenbrief 
geeft Paulus een leerstellige voorvertoning over de inhoud van zijn onderwijsbediening. Wat Paulus 
ontvouwt in deze 16 hoofdstukken is niets minder dan een leerstellig meesterwerk. Waar gaat het 
Christendom eigenlijk over? Wat is haar centrale boodschap? Wat is het ware evangelie van God? 
Wat is werkelijk het goede nieuws van de redding? Welk soort van boodschap predikte de grootste 
apostel van de kerk, waar hij ook ging? Om het antwoord te vinden op al deze vragen moeten we 
ons richten tot het grootste leerstellige boek in het Nieuwe Testament: de brief aan de Romeinen. 
De invloed van de Romeinenbrief is onschatbaar. Bunyan’s Pilgrim’s Progress (NL: De Christen-
reis) werd geschreven na het lezen van de Romeinenbrief, en het werd het best verkopende boek 
aller tijden, naast de Bijbel. Heeft de Romeinenbrief ook uw leven veranderd? 

Romeinen 1:1 
1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie 
van God, 

In vers 1 zegt Paulus ons drie dingen van zichzelf: 
1) Dienstknecht van Jezus Christus 
Dit is een verbazingwekkende uitspraak als we Paulus’ achtergrond beschouwen (zie Handelingen 
7:58; 8:1-3; 9:1-2; 1 Korinthiërs 15:9; 1 Timotheüs 1:13-15). Saulus van Tarsus was de grootste 
vijand van de kerk. Hoe werd de grootste vijand van de kerk de grootste apostel van de kerk? Hoe 
kunnen we de verbazingwekkende transformatie uitleggen die beschreven wordt in Galaten 1:23? 
Hoe kon Saulus, de vervolger Paulus “een dienaar van Jezus Christus” (Romeinen 1:1) worden? ER 
MOET IETS GEBEURD ZIJN!! 
Wat veroorzaakte de bekering van Saulus van Tarsus? Zie 1 Korinthiërs 9:1 – “Heb ik niet Jezus 
Christus, onze Heere, gezien?”, en vergelijk Handelingen 9:3-6 en 1 Korinthiërs 15:8. 
2) Geroepen apostel: dit is iemand die gezonden wordt 
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God had een unieke en bijzondere bediening voor Paulus en de andere apostelen. Zijn er nog steeds 
apostelen in de kerk vandaag? (Zie “Zijn er nog apostelen vandaag, en hoeveel waren er eertijds?: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf  

In Efeziërs 2:20 wordt van de apostelen gezegd dat zij “fundament”-mannen waren. Een fundament 
wordt slechts eenmaal gelegd aan het begin van een bouwproject. De apostelen waren nodig in het 
begin van de kerkbedeling om hun bijzondere “fundament”-bediening te vervullen.  
Niemand vandaag voldoet aan de kwalificaties van een apostel, omdat een apostel de OPGESTANE 
CHRISTUS moet GEZIEN hebben (1 Korinthiërs 9:1; 15:8-9, en Handelingen 1:21-22 waar een 
vervanger voor Judas wordt gezocht). Christus verschijnt vandaag NIET meer aan mensen (1 Petrus 
1:8; Johannes 16:10). 
Toepassing: zie Handelingen 2:42. Vandaag hebben wij geen apostelen meer, maar we hebben de 
LEER VAN DE APOSTELEN. Wij hebben vandaag de apostel Paulus niet bij ons, maar wij heb-
ben de LEER VAN DE APOSTEL PAULUS, namelijk het BOEK ROMEINEN (en zijn andere 
geschriften die nu deel uitmaken van de Schrift). 
3) Afgezonderd tot het Evangelie van God 
Er is een negatief aspect aan afzondering (afscheiding van zonde, van dingen van de wereld, enz.) 
maar dit vers benadrukt een van de positieve aspecten: niet afgezonderd VAN iets maar afzondering 
TOT iets. Paulus’ toewijding aan het evangelie van God wordt gezien in Romeinen 1:16; 1 Korin-
thiërs 1:17-18; 2:1-2; 9:16; 15:1-4; Efeziërs 6:19-20; Handelingen 20:21,24. (Zie over afscheiding / 
afzondering: http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm ) 
Sleutelfrase in het boek Romeinen = HET EVANGELIE VAN GOD (daar gaat het boek Romei-
nen helemaal over. 
EVANGELIE = goed nieuws. 
Nergens is het goede nieuws van redding duidelijker onthuld dan in het boek Romeinen. Paulus 
presenteert bekwaam en systematisch het evangelie van God in deze brief. Laten we zorgvuldig 
bestuderen hoe Paulus het evangelie definieerde, verklaarde en presenteerde, en laten we nooit ver-
geten waar Paulus zijn evangelie vandaan haalde (zie Galaten 1:11-12). Laten we ook waakzaam 
zijn met betrekking tot VALSE EVANGELIËN (zie Galaten 1:6-9).  

Romeinen 1:2 
2 dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, 
Het Evangelie is niet iets nieuws (nieuw onthuld). Het Evangelie werd zelfs onthuld in het Oude 
Testament (vergelijk Galaten 3:8). 
De heerlijke feiten over de dood en opstanding van Christus worden niet in deze tijd voor het eerst 
onthuld. In het boek Romeinen (waarin Paulus het Evangelie van God bespreekt) citeert Paulus 
constant uit het Oude Testament (61 keer). Voor voorbeelden van Paulus’ gebruik van het Oude 
Testament, zie Romeinen 3:10-18 en Romeinen 4:1-3. Het goede nieuws betreffende Christus wordt 
gevonden in het Oude Testament (vergelijk Lukas 24:26-27,44). Jesaja 53:6 (het eerste deel van het 
vers) slaat op Romeinen 1-3 (Alle mensen zijn veroordeeld voor een heilige God). Jesaja 53:6 (het 
laatste deel van het vers) slaat op Romeinen 4-5 (Christus stierf om zondige mensen te redden en te 
rechtvaardigen).  
“Heilige Schriften” – Heilig = apart gezet. De Bijbelse inhoud is apart gezet en verschilt van alle 
andere boeken. Het is het enige “God-geademde” (geïnspireerde) boek (2 Timotheüs 3:16). 

Romeinen 1:3-4 
3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die, wat het vlees betreft, geboren is uit het geslacht van David.  
4 Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, vanuit de 
opstanding van de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. 
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Waar gaat het Evangelie over? Volgens Romeinen 1:3 gaat het Evangelie over Gods Zoon, Jezus 
Christus onze Heer. HET IS EEN CHRISTUS-GECENTREERD EVANGELIE (vergelijk Romei-
nen 1:9: “het Evangelie van Zijn Zoon”). Los van de Persoon en Werk van Christus is er geen 
evangelie (zie 1 Korinthiërs 15:1-4 waar we het evangelie in een notendop hebben). Elke prediking 
die niet Christus-gecentreerd is, is geen ware evangelieprediking. God gaf erg strenge waarschu-
wingen betreffende dezen die enig ander evangelie prediken (Galaten 1:3-9). 
Als je denkt aan de PERSOON VAN CHRISTUS zou je in het bijzonder aan twee dingen moeten 
denken: 

1. Zijn menselijkheid (Romeinen 1:3 en zie ook Johannes 1:14; Mattheüs 1:1; 1 Timotheüs 
2:5). Hij is vlees geworden (zie Johannes 1:14) uit het zaad van David, wat het vlees betreft. 
Christus was in de koninklijke lijn een afstammeling van David. Waarom werd God een 
mens? Hebreeën 2:9 helpt ons met deze vraag. 

2 Zijn Goddelijkheid (Romeinen 1:4 en zie ook Johannes 1:1; 20:28; Titus 2:13; 1 Johannes 
5:20, enz. Hij werd een mens maar Hij hield nooit op God te zijn. De term “Zoon van God” 
wijst op de volle Goddelijkheid van Christus. Zo begrepen ook de Joden in de eerste eeuw 
deze term (zie Johannes 5:17-18). Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JezusIsGod1.pdf 
en verder ook http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm  ). 

Noot:  Lees Mattheüs 22:41-46. De Joden wisten dat de Messias moest voortkomen uit de lijn van 
David (Mattheüs 22:42). De Joden begrepen ook Psalm 110:1 als zijnde een verwijzing naar de 
Messias: “Een psalm van David. De HEERE (= Jahweh : God) heeft tot mijn (= David) Heere (= 
Adonai : Heer of Meester, verwijst naar de Messias of Christus) gesproken …”. De Joden waren 
verbijsterd door de vraag van onze Heer (Mattheüs 22:45-46) die eenvoudig deze is: “Hoe kan Da-
vids Zoon ook Davids Heer zijn? Paulus beantwoordt deze vraag in Romeinen 1:3-4. 
In Zijn menselijkheid (“wat het vlees betreft”) is Hij de Zoon van David (Romeinen 1:3). In Zijn 
Goddelijkheid is Hij de Zoon van God (Romeinen 1:4), en dus is Hij Davids Heer. Zijn opstanding 
was het finale bewijs dat Hij alles was wat Hij beweerde te zijn. 
Hij werd niet God bij de vleeswording, noch werd Hij de Zoon. De vleeswording was het punt 
waarop Gods eeuwige Zoon onze menselijkheid aannam, zonder op te houden God te zijn. De Zoon 
van God werd de Zoon des Mensen, opdat wij, de zonen van mensen, kinderen van God mochten 
worden (Johannes 1:12; Galaten 3:26). “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: 
dat wij kinderen van God worden genoemd” (1 Johannes 3:1)! 
Vergelijk Romeinen 1:3-4 met Romeinen 9:5 (ziet u de nadruk op Zijn menselijkheid zowel als de 
nadruk op Zijn Goddelijkheid?). 
“Vanuit de opstanding” – De opstanding was het finale bewijs dat Jezus Christus alles was wat Hij 
beweerde te zijn (vergelijk Mattheüs 12:38-40 en Johannes 2:18-21). 
Ofwel stond Jezus Christus op uit de doden ofwel niet. Verklaar de problemen en ontoereikendhe-
den in de volgende valse theorieën: 

1. De discipelen stalen het lichaam van Jezus (vergelijk Mattheüs 28:11-15). 

2. Het lichaam van Jezus werd verwijderd door Jozef van Arimathea (zie Mattheüs 27:57-60). 
3. De vrouwen en daarna alle anderen gingen naar de verkeerde graftombe. 
4. De mensen die beweerden Christus te zien hadden in feite hallucinaties en visioenen. 

5. Jezus stierf niet echt aan het kruis, en toen Hij in het graf gelegd werd, leefde Hij nog. 
“Met kracht” – in het Oude Testament, wanneer God wilde wijzen op Zijn grote kracht, wees Hij 
vaak op het wonder van de oversteek van de Rode Zee (Deuteronomium 26:8; Exodus 32:11; Deu-
teronomium 4:37; 2 Koningen 17:36; enz.). In het Nieuwe Testament vinden we dat niet. Vandaag, 
als God ons wil wijzen op Zijn machtige kracht, waar wijst Hij dan naartoe (Efeziërs1:19-20; Filip-
penzen 3:10)? Wanneer God wil dat wij Zijn liefde zien, dan wijst Hij ons op het kruis (Johannes 
3:16; Romeinen 5:8; 1 Johannes 4:10); wanneer God wil dat wij Zijn kracht zien, dan wijst Hij ons 
op het lege graf. 
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Als we denken aan het WERK van Christus dan moeten we in het bijzonder denken aan twee din-
gen: 1. Zijn kruisiging, en 2. Zijn opstanding. Deze twee sleutelgebeurtenissen vind je in deze 
passages: Romeinen 4:25; 1 Korinthiërs 15:3-4; 2 Korinthiërs 5:14-15; en 1 Thessalonicenzen4:14. 

Romeinen 1:5 
5 Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder 
alle heidenen ter wille van Zijn Naam, 
Tot wie moet het evangelie gepredikt worden? Paulus antwoordt: “ALLE HEIDENEN” (vergelijk 
Markus 16:15; Mattheüs 28:19; Lukas 24:47 en Handelingen 1:8). De term “genade” verwijst naar 
Gods onverdiende goedheid. Paulus realiseerde zich hoe onverdienstelijk hij was en dat hij het niet 
verdiende een apostel te zijn (zie 1 Korinthiërs 15:9-10 en Efeziërs 3:8). 
“Tot geloofsgehoorzaamheid” – Het evangelie moet GEHOORZAAMD worden. Het is door GE-
LOOF dat een persoon het evangelie gehoorzaamt. Hierna een opdracht: 

1. Lees Handelingen 16:30-31 en merk op dat vers 31 een bevel is! 
2. Lees 1 Johannes 3:23. Wat is het eerste gebod dat een zondaar moet gehoorzamen? Wat is 

het eerste wat een persoon moet doen om God te behagen (vergelijk Hebreeën 11:6)? 
3. Handelingen 17:30. Wat is Gods gebod. Wie is dit gebod gegeven? 
4. 2 Thessalonicenzen 1:8. Ongelovigen zijn dezen die het evangelie van Jezus Christus niet 

gehoorzamen. 

5. Ongeloof is iets heel ernstigs: Johannes 3:18; 3:36; 8:24; 16:9; enz. 
“Ter wille van Zijn Naam” – Dit is Paulus’ MOTIEF. Paulus’ enige bezorgdheid was de Naam en 
reputatie van zijn Heer en Redder (vgl. 1 Korinthiërs 10:31; 3 Johannes 7). 

Romeinen 1:6 
6 waartoe ook u behoort, die door Jezus Christus geroepen bent. 
Wat doet God in de wereld vandaag? 

“Waartoe ook u behoort” = “onder alle heidenen” (vers 5) 
Vandaag bezoekt God de heidenen (de naties) en neemt uit hen een volk voor Zijn Naam (Hande-
lingen 15:14). Christus bouwt Zijn kerk (Mattheüs 16:18). De term “kerk” (Grieks: ekklesia) ver-
wijst naar een uitgeroepen vergadering. God roept mensen tot gemeenschap met Hemzelf (1 Korin-
thiërs 1:9). Heeft God u geroepen vanuit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht (1 Petrus 2:9)? 

Romeinen 1:7 
7 Aan allen die te Rome zijn, geliefden van God, geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God 
onze Vader en van de Heere Jezus Christus. 
De ontvangers van Paulus’ brief waren de Romeinse gelovigen: 
1. Zij waren “geliefden van God”. We zullen meer leren over Gods grote en verbazingwekkende 

liefde in Romeinen 5. 
2. Zij waren “geroepen heiligen”. Een heilige is iemand die apart gezet is, een persoon die afge-

scheiden is van zonde en afgescheiden tot de dienst van Christus. Elke gelovige is een heilige, 
maar soms leven gelovigen niet echt heilig. Wij zullen leren hoe heilig te leven in Romeinen 6 
en volgende. 

Romeinen 1:8-13 
8 Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus met het oog op u allen, omdat uw geloof in de 
hele wereld wordt verkondigd. 9 Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn 
Zoon, is mijn Getuige, hoe ik onafgebroken u gedenk. 10 Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of 
mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u 
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toe te komen. 11 Want ik verlang er sterk naar u te zien om u enige geestelijke genadegave mee te 
delen, waardoor u versterkt zou worden, 12 dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te 
worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. 13 Maar ik wil niet dat u er 
geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder 
u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. 

Een belangrijke les over gebed 
(met Paulus als ons voorbeeld) 

Er zijn tenminste acht dingen over gebed te leren in deze verzen: 
1. Gebed moet dankzegging inhouden (Vers 8). 
Paulus was God dankbaar voor de christenen die in Rome leefden, en hij was in het bijzonder dank-
baar voor hun GELOOF. Deze mensen waren beroemd voor hun geloof. Hun geloof gaf hen een 
wereldwijde reputatie (vgl. 1 Thessalonicenzen 1:8 waar we leren dat ook de christenen in Thessa-
loniki bekend waren voor hun geloof). Wat is GELOOF? Er worden twee eenvoudige definities van 
geloof gevonden in Romeinen 4:21 en Handelingen 27:25. (Contrasteer de eerste-eeuwse kerk van 
Rome, waarnaar Paulus schreef, met de kerk van Rome vandaag. De kerk van Rome vandaag is ook 
beroemd – beroemd om haar tradities, sacramenten, rituelen, pauselijk leiderschap, afgoderij, enz. – 
niet beroemd wegens geloof in God en Zijn Woord). Paulus was dankbaar dat in de hoofdstad van 
het heidense Romeinse keizerrijk daar diegenen waren die aanbaden en geloofden in de ware en 
levende God. 
2. Gebed moet “door Jezus Christus” opgezegd worden (Vers 8). 
Wij kunnen niet op een andere manier tot God komen (Johannes 14:6). Hij is onze grote MIDDE-
LAAR (1 Timotheüs 2:5) en los van Hem zou gebed onmogelijk zijn. Dat is de reden waarom we 
“in Jezus’ Naam” bidden. 

3. Gebed moet “onafgebroken” zijn (Vers 9). 
Paulus bad “onafgebroken” of “zonder ophouden” voor de Romeinen (vers 9 en zie 1 Thessaloni-
cenzen 5:17). Paulus’ gebedsvolle bezorgdheid voor de Romeinen was iets dat hem altijd bijbleef. 
4. Gebed moet bemiddelend zijn (“hoe ik … u gedenk”; Vers 9). 
Wie noemde Paulus in zijn gebeden? In Romeinen hoofdstuk 16 vinden we 26 opgegeven namen! 
Misschien gebruikte Paulus een vorm van gebedslijst. Voor wie bid u? Paulus gehoorzaamde ge-
trouw het bevel in Efeziërs 6:18. 

5. Gebed moet specifiek zijn (Vers 10). 
Paulus deed een specifiek gebedsverzoek. Er is geen detail in het leven dat zo onbelangrijk is dat we 
het niet tot een gebedsonderwerp kunnen maken. God gaf zeker om Paulus’ wens om naar Rome te 
reizen.  

6. Gebed moet onderdanig zijn (“door de wil van God”; Vers 10). 
Bemerk de sleutelfrase: “door de wil van God”. Vergelijk het gebed van Jezus in Lukas 22:42. Pau-
lus commandeerde of dicteerde God niet wat hij wilde. Hij deed enkel een verzoek, en hij wilde dat 
God dit enkel inwilligde indien het Zijn wil was. 

7. Gebed moet correct gemotiveerd zijn (Verzen 11-12). 
Had Paulus goede redenen om een goede gelegenheid te krijgen om naar Rome te reizen? Waarom 
wilde Paulus naar Rome gaan? 1. Hij wilde Gods wil doen (vers 10); 2. Hij wilde de Romeinse ge-
lovigen versterken; Hij wilde deze gelovigen bemoedigen (vers 12). Paulus’ redenen waren goede 
redenen. Hij was bezorgd over Gods heerlijkheid en het goede van anderen. 
HOE BEANTWOORDDE GOD PAULUS’ GEBED? Paulus had een groot verlangen om naar 
Rome te gaan – “Want ik verlang er sterk naar u te zien” – vergelijk 1 Petrus 2:2 waar hetzelfde 
woord wordt gebruikt met betrekking tot het verlangen naar Gods Woord van een nieuwe gelovige. 
Zie ook Romeinen 15:23-24. Vele malen was Rome inbegrepen in Paulus’ reisplannen, maar ver-
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scheidene malen werd Paulus verhinderd voor het maken van deze reis (Romeinen 1:13 en 15:22). 
Eén reden waarom Paulus naar Rome wilde gaan wordt gevonden in Romeinen 1:13. Een andere 
reden wordt gesuggereerd in Handelingen 9:15. Paulus wist dat God hem een bijzondere bediening 
“tot koningen” (Handelingen 9:15) had gegeven en er was daarvoor geen geschiktere plaats dan 
Rome. DE KONING (de Romeinse keizer!) leefde daar! 
God beantwoordde Paulus’ gebed! Hij ging naar Rome, maar op een erg eigenaardige manier. God 
beantwoordt onze gebeden niet altijd zoals wij denken dat Hij dat zal doen. Paulus goede gelegen-
heid (zie Romeinen 1:10) bleek een van de meest verraderlijke en gevaarlijke reizen over de Mid-
dellandse Zee te zijn die men zich kan voorstellen (in detail beschreven in Handelingen 27). Zeker, 
die reis liep niet zoals Paulus had verwacht. Hij kwam in Rome ook aan op een eigenaardige ma-
nier. HIJ WERD DAAR GEËSCORTEERD ALS GEVANGENE! Paulus’ gebed werd verhoord, 
maar anders dan hij had verwacht! Gods wegen zijn mysterieus maar werken ten goede (Romeinen 
8:28). 

Romeinen 1:14 
14 Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. 
“Ik sta in de schuld” = Ik heb een verplichting, een evangelieplicht! Vergelijk 1 Korinthiërs 9:16. 
“Bij Grieken en niet-Grieken [lett. Barbaren]” waren twee klassen van Heidenen. “Grieken” 
waren dezen onder de invloed van de Griekse cultuur en taal (de Griekse taal was de universele en 
“algemene” taal van het Romeinse Rijk, en Paulus’ brief aan de Romeinen werd geschreven in ge-
woon [koinè] Grieks, niet in het Latijn of Hebreeuws). “Barbaren” waren buitenlanders, dezen die 
niet direct onder de invloed stonden van de Griekse cultuur (zie Handelingen 28:2, 4). 
Paulus moest het evangelie brengen aan elk lid van het menselijke ras. Op een bepaald punt in zijn 
leven voelde Paulus (Saulus van Tarsus) de verplichting om elke christen te vervolgen; maar nu 
voelde Paulus de verplichting om het evangelie te prediken tot elk schepsel (Paulus was waar-
schijnlijk vertrouwd met Markus 16:15 en Mattheüs 28:19). Welke verplichting of evangelieplicht 
hebt u (zie 2 Korinthiërs 5:17-21)? Zij die ontvangers zijn van Gods goede nieuws voelen de ver-
plichting om het door te geven aan anderen! Het leven is kort, de dood is zeker, zonde de oorzaak, 
CHRISTUS DE REMEDIE! 

Romeinen 1:15 
15 Zo voel ik mij van mijn kant gedrongen om ook u, die in Rome bent, het Evangelie te verkondi-
gen. 
“Gedrongen” = geestdriftig (vergelijk Handelingen 17:11 – “met grote bereidwilligheid”). 
“Het Evangelie te verkondigen” = evangeliseren, het goede nieuws verkondigen. Denk aan het 
woord “evangelisch”: een evangelische kerk wordt verondersteld een kerk te zijn die Gods goede 
nieuws gelooft en getrouw verkondigt. 

Romeinen 1:16 
16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot 
zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 
Bemerk het driemaal “Ik …” van de apostel Paulus (In de Engelse KJV staat driemaal “I am”): 

“Ik sta in de schuld” (vers 14) 
“Ik voel mij gedrongen” (vers 15) 
“Ik schaam mij niet” (vers 16) 

“Ik schaam mij niet” – Paulus was niet beschaamd voor het evangelie en was niet beschaamd om 
terwille van het evangelie te sterven. Zie wat de Heer zei in Lukas 9:26 en vergelijk 2 Timotheüs 
1:8, 12. Christenen zouden nooit beschaamd mogen zijn voor het evangelie. 
“Kracht van God” = Grieks woord dunamis (vgl. ons dynamiet!). Zie 1 Korinthiërs 1:18, 24. De 
schepping was louter een ‘vingerknip’ voor God (Psalm 8:4) maar verlossing vereiste niets minder 
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dan de machtige arm van God (Jesaja 53:1)! De schepping kostte God erg weinig; verlossing kostte 
God Zijn enige Zoon! Het vereist de kracht van God om een zondaar te redden en te transformeren 
(vergelijk Kolossenzen 1:13 en Handelingen 26:18). 
“Ieder” – Gods evangelie is niet voor een selecte club, een klein aantal, maar voor iedereen. 
“Die gelooft” – Het evangelie moet geloofd worden (’s mensen verantwoordelijkheid). God zorgt 
voor de redding maar de mens moet geloven. Geloof is als het ware ‘de hand van het hart’ die uit-
reikt naar Gods gave van redding en die ontvangt (Romeinen 6:23). 
“Zaligheid” – Ieder die het evangelie gelooft is gered (vergelijk Handelingen 16:30-31; 1 Korinthi-
ers 1:21; 15:1-2; Lukas 8:12; Johannes 6:47; enz.). 
“Eerst voor de Jood” – Hier hebben we een verbazingwekkende demonstratie van Gods genade. 
De Joden waren precies diegenen die hun eigen Messias verwierpen (Johannes 1:11) en Hem krui-
sigden (Johannes 19:14-16). Maar precies ook dit volk was het eerste om Gods goede nieuws te 
horen! Het evangelie ging eerst naar de Joden. Zij die op de dag van Pinksteren het evangelie hoor-
den (Handelingen 2) waren allemaal Joden. De Heidenen hoorden het evangelie niet eerder dan in 
Handelingen 10. Vandaag gaat het evangelie naar alle mensen, zonder uitzondering (zie Romeinen 
10:12-13). 

Eerst voor de Jood 
“Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u 
gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oor-
deelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen” (Handelingen 13:46). 
Paulus gebruikte het woord NODIG! Het was absoluut essentieel dat het evangelie eerst naar de 
Joden zou gaan. Hierna enkele redenen waarom: 
1. “Want de zaligheid [= redding] is uit de Joden” (Johannes 4:22). De redder Zelf was een Jood. 

Vermits redding uit de Joden is, is het gepast dat de heerlijke boodschap van redding EERST 
naar de Joden zou gaan. 

2. Christus kwam in de wereld met het doel “Zijn volk van hun zonden” te redden (Mattheüs 
1:21). “Zijn volk” is een duidelijke verwijzing naar het volk Israël (vergelijk Mattheüs 2:6 en 
vergelijk Handelingen 10:42 waar het “volk” op de Joden slaat). Het paste daarom dat de red-
dingsboodschap eerst naar Israël zou gaan (vergelijk Handelingen 3:26). 

3. Het waren de Joden aan wie de Hebreeuwse Schriften werden gegeven (39 boeken). Zie Romei-
nen 3:1-2 en 9:4. Uit alle volkeren zijn zij het die de beloofde Redder hadden moeten herkennen 
en erkennen als de Christus, de Messias van Israël. Het is daarom niet vreemd dat het Paulus’ 
gewoonte was om in de synagogen te gaan op de sabbat en daar redeneerde vanuit de Schriften, 
de Joden duidelijk aantonend dat Jezus van Nazareth de beloofde Messias was. God zond het 
evangelie eerst naar de Joden opdat zij de EERSTEN zouden zijn om de Christus van het evan-
gelie te erkennen, Hij die eerder beloofd was in de wet en de profeten. 

4. God wilde aantonen dat Hij een genadige God was. Verdienden de Joden het om het evangelie 
EERST te horen? Zij waren degenen die hun Messias afwezen en kruisigden (zie Mattheüs 
27:22; Handelingen 2:23; 2:36; 3:14-15; 5:30; 7:52; 10:39; 13:27-28; 1 Korinthiërs 2:8; Zacha-
ria 12:10; 1 Thessalonicenzen 2:14-16). Zij zouden de laatsten moeten zijn om te horen. Zij 
verdienden het helemaal niet. Zij verwierpen hun Redder maar God verwierp hen niet. Hoe ge-
nadig was God! Toen Israëls zonde het grootst was, was Gods genade groter (vergelijk Romei-
nen 5:20). 

Romeinen 1:17 
17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschre-
ven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
“Daarin” = in het evangelie (zie vers 16). De gerechtigheid van God is onthuld in het evangelie. 
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“De gerechtigheid van God” – de mens mist gerechtigheid (Romeinen 3:10) en de mens heeft 
nood aan gerechtigheid (vergelijk 1 Korinthiërs 6:9). Hoe kan de mens dit ontvangen? 
“Uit geloof tot geloof” – de mens moet deze gerechtigheid ontvangen DOOR GELOOF. God ge-
bruikte dit vers (Romeinen 1:17) om de ogen te openen van Martin Luther. Toen hij dit vers over-
dacht drong het plots tot hem door dat rechtvaardiging DOOR GELOOF was, niet door menselijke 
inspanningen, niet door goede werken, niet door sacramenten of rituelen, maar door geloof in Jezus 
Christus.  

God heeft voor Zijn kerk alles besloten onder het GELOOF 
Geloof is geen ervaren, en het steunt niet op tekenen, visioenen, dromen of mystieke  
ervaringen. In Romeinen 1:17 staat: “Want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard 
uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven”. En: 
“Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in 
hem geen behagen” (Hebreeën 10:38). En: “zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en 
toch zullen geloven” (Johannes 20:29). En: “want wij wandelen door geloof, niet door  
aanschouwing” (2 Korinthiërs 5:7).  

- Teksten: Romeinen 1:17  Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; 8:24-25; 10:17;  
  2 Korinthiërs 5:7; Hebreeën 10:38; 11:1, 6. 
- Voorbeelden van gelovige mensen: Mattheüs 8:10; Johannes 4:50; 1 Petrus 1:8! 
- De Heer kan NIET GEZIEN worden: Johannes 16:10!                                                   M.V. 

 
Deze leer van RECHTVAARDIGING DOOR GELOOF werd een van de drie zuilen van de Refor-
matie (de andere twee zijn: HET HOOGSTE GEZAG VAN DE BIJBEL en HET UNIVERSELE 
PRIESTERSCHAP VAN DE GELOVIGEN. 

Romeinen 1:18 
18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en onge-
rechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 
“De toorn van God” – Het onderwerp van Gods toorn wordt in de meeste religieuze kringen gene-
geerd. Gods liefde wordt frequent genoemd maar over Gods toorn wordt zelden gesproken. Bij het 
presenteren van het evangelie wist Paulus dat hij het slechte nieuws moest brengen vóór het goede 
nieuws. Wij hebben nood aan Gods gerechtigheid (vers 17) maar wij verdienen Gods toorn (vers 
18). Voordat een mens gereed is voor het ontvangen van redding moet hij zijn NOOD, BEHOEFTE 
inzien aan redding. Zie Lukas 5:27-32. Mensen gaan niet naar de dokter voordat zij enige nood 
hebben. Mensen gaan niet naar de Redder tenzij zij zichzelf zien als behoeftige zondaars 
“Goddeloosheid en ongerechtigheid” – In de eerste drie hoofdstukken van Romeinen (in het bij-
zonder Romeinen 3) gaan wij zien hoe goddeloos en ongerechtig we werkelijk zijn! We zullen leren 
dat wij Gods toorn tenvolle verdienen! 
God moet oordelen en Zijn toorn uitgieten op alles wat niet voldoet aan Zijn standaard van gerech-
tigheid. Hoe voldoen wij aan Gods standaard van volmaakte gerechtigheid? Als we eerlijk zijn voor 
God, dan moeten wij concluderen wat Romeinen 3:10 zegt: “er is niemand die verstandig is, er is 
niemand die God zoekt”! 

Zie over Gods toorn: http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm  

Hoe kunnen wij zonde en ongerechtigheid kennen? 
Zonde is overtreding van Gods wet. Laten we niet vergeten dat de wet goed is als ze wettig 
wordt toegepast: wanneer mensen door de wet de zonde leren kennen (1 Timotheüs 1:8; 
Romeinen 3:19-20; 7:7, 13). Uit de wet kunnen we leren dat het niet de wil van God is, dat 
we liegen, stelen, afgoderij bedrijven. In die zin functioneert de wet nog steeds. Maar dat 
wordt nog versterkt door het Nieuwe Testament, want behalve het sabbatsgebod worden daar 
alle geboden van de wet herhaald. Maar niet in de negatieve zetting van “Gij zult niet”, maar 
in een positieve zetting. http://www.verhoevenmarc.be/PDF/10Geboden-geldigheid.pdf     M.V.                              

http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/10Geboden-geldigheid.pdf
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Noot:  Het is belangrijk om zorgvuldig op te merken hoe Paulus het evangelie presenteert. Hij be-
gint met Gods toorn over de onrechtvaardigen en goddelozen! Voordat hij het goede nieuws brengt 
presenteert hij het slechte nieuws opdat wij zouden begrijpen hoe groot onze nood is aan het evan-
gelie. Er zijn fundamenteel twee manieren om het evangelie voor te stellen: 1. OP DE BASIS VAN 
PERSOONLIJK VOORDEEL (Hoe kan het evangelie mij voordelen brengen? Wat is het voordeel 
om christen te zijn? Zal het evangelie mij gelukkig en succesvol maken?); 2. OP DE BASIS VAN 
PERSOONLIJKE NOOD (De mens is een hopeloze zondaar onder de toorn en veroordeling van 
een heilige God, en daarom heeft hij nood aan redding want anders is hij voor eeuwig verdoemd). 
Dat laatste was Paulus benadering. Er zijn vele, vele ongeredde mensen die denken dat zij erg ge-
lukkig zijn. Zij zijn relatief tevreden met hun leven, de dingen gaan goed voor hen en zij genieten. 
Zij zijn tevreden met hun levensstijl (wat die ook moge zijn), en zij zien geen dwingende reden 
waarom zij een christen zouden worden. “Het Christendom is goed voor u als het u happy maakt”, 
zeggen zij, “maar ik voel me vrij comfortabel met de manier waarop ik nu leef”. Zij zien niet hun 
NOOD aan Christus. 
Mensen moeten beseffen hoe BEHOEFTIG zij zijn. Zij moeten de NOOD aan redding zien die 
aangeboden wordt in Christus. Na het lezen van de eerste drie hoofdstukken van Romeinen zult u 
zich realiseren dat u een dodelijke kanker hebt in uw ziel (zonde) en dat er niets is om u zelf te ge-
nezen. De enige remedie wordt gevonden in Christus (Het leven is kort, de dood is zeker, zonde de 
oorzaak, CHRISTUS DE REMEDIE!) 
Een andere gedachte: als mensen tot Christus komen op de basis van persoonlijke voordelen, dan 
komen ze met het verkeerde motief. Jezus kwam om ons te redden van onze zonden (Mattheüs 
1:21), niet van onze droefheid, eenzaamheid of onze onsuccesvolle manier van leven. Deze andere 
dingen zijn slechts oppervlakkige symptomen van een veel dieper en meer fundamenteel probleem: 
de mens staat niet in een juiste relatie met zijn Schepper wegens ZONDE. Wanneer dit fundamen-
tele probleem wordt opgelost dan zullen de mineure oppervlakkige problemen ook gecorrigeerd 
kunnen worden. Het is droevig dat de meeste mensen onwetend zijn over wat het grote probleem in 
feite is. Waar zij het minst over bezorgd zijn is datgene waarover zij het meest bezorgd zouden 
moeten zijn: HET ZONDEPROBLEEM! 

“Onderdrukken” – Bemerk hier a.u.b. dat deze mensen niet onwetend waren met betrekking tot de 
waarheid en zij waren niet zonder kennis van de waarheid. Zij hadden de waarheid maar zij onder-
drukten die, drukten die weg, verborgen die. Dat is wat mensen doen met Gods Waarheid. 

Romeinen 1:19 
19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopen-
baard. 
We leerden in vers 18 dat deze mensen niet onwetend waren omtrent de waarheid. Zij hadden de 
waarheid maar zij onderdrukten ze. Nu gaat Paulus zorgvuldig uitleggen hoe deze mensen kennis 
van de waarheid hadden betreffende de ware God. In Romeinen 1:19 leren we dat God Zichzelf 
bekend maakte voor deze mensen. Hij manifesteerde en onthulde Zich aan hen. Hoe heeft God dit 
gedaan? Vers 20 verklaart dit. 
Noot:  De eerste drie hoofdstukken in Romeinen behandelen in wezen één simpele vraag: staat heel 
de wereld strafschuldig voor een heilige God? Is heel de wereld verloren? Voor een vooruitblik zie 
Romeinen 3:9, 19, 23. In hoofdstuk 1 bewijst Paulus dat de heidense mens verloren is zonder ex-
cuus. In het eerste deel van hoofdstuk 2 bewijst hij dat de morele mens verloren is zonder excuus. 
In het laatste deel van hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3 bewijst hij dat de religieuze mens (de Jood) 
verloren is zonder excuus.  
Vergeet dit niet!  Laat ons even herzien wat wij reeds behandeld hebben: 
Romeinen 1:17 – Dit is wat wij NODIG hebben (de gerechtigheid van God) 
Romeinen 1:18 – Dit is wat wij VERDIENEN (de toorn van God) 
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Zoals we later zullen leren: Gods genade zal ons de gerechtigheid geven die we nodig hebben 
(Romeinen 3:24; 5:17; 5:20-21) en Gods ontferming (Romeinen 5:9; 11:32). Toen de Heer Je-
zus stierf op het kruis kwam Gods toorn zwaar neer op Hem (Romeinen 5:6-10) en wanneer ik 
geloof in Christus en Hem ontvang als mijn Redder door geloof, dan wordt de gerechtigheid van 
God mij toegerekend (Romeinen 3:21-22; 4:1-5; 5:15-21). 

Romeinen 1:20 
20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn 
werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet 
te verontschuldigen zijn. 
Herinner u de context van vers 19. Mensen hebben kennis van God. God heeft Zich aan hen bekend 
gemaakt. Hoe heeft God dit gedaan? Vers 20 verklaart: 
“Van Hem” – Bemerk de paradox: mensen kunnen duidelijk de onzichtbare dingen van God zien! 
De onzichtbare God wil dat mensen Hem zien! God is onzichtbaar maar Hij wordt duidelijk gezien! 
“Uit Zijn werken” – De schepping maakt de Schepper kenbaar. De zichtbare dingen die gemaakt 
werden wijzen op de onzichtbare Schepper! ONTWERP wijst op een grote ONTWERPER! 
Bemerk de twee dingen die we kunnen leren over God vanuit de Schepping:  

1. Zijn eeuwige KRACHT,  
2. Zijn GODDELIJKHEID. 

Door eenvoudig te kijken naar de schepping, kunnen we veel leren over de Schepper, zoals: 
1. GODS ORDELIJKHEID (Hij is een God van wet en orde) – de wet van de zwaartekracht en alle 
andere onveranderlijke wetten van de natuur;1  

2. GODS KUNST – kleurrijke zonsopgangen, pauwenveren, kleurige tropische vissen; 
3. GODS KRACHT – onweersbuien, tornado’s, getijdengolven, tektonische activiteiten;  
4. GODS GOEDHEID – regen, vruchtbare tijden, zonneschijn (Handelingen 14:17; Mattheüs 5:44-
45); 
5. GODS GROOTHEID – de enorme afmetingen van ons universum, ons melkwegstelsel bevat 300 
miljoen zonnen. We kunnen het aantal melkwegstelsels zelfs niet tellen, laat staan alle sterren 
(Psalm 8:3-4; Genesis 15:5; Jeremia 31:37; 33:22; Psalm 147:4);  
6. GODS INTELLIGENTIE – het menselijke brein is veel complexer dan enige computer die de 
mens ooit maakte, en computers zijn gemaakt door intelligente mensen; Psalm 139:14: “Ik loof U 
omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken”; 
7. GODS CREATIVITEIT (Zijn onbeperkte bekwaamheid om te scheppen en ontwerpen met een 
verbluffende variëteit en originaliteit) – elke sneeuwvlok is een zeszijdig kristal maar er zijn er geen 
twee gelijk; geen twee mensen zijn gelijk en er zijn zelfs verschillen bij tweelingen; 
8. GODS WIJSHEID (de alwijze God schiep de wereld op de beste manier) – de zon staat niet te 
ver of te dicht bij de aarde, de aarde heeft de juiste hoeveelheid water, zuurstof, enz.; 
9. GODS ZORG (zie Mattheüs 6:26-30; 23:37) – hoe de vogels worden gevoed, hoe de bloemen 
gedijen, hoe kuikentjes worden beschermd en genesteld door de hen; 
10. GODS GETROUWHEID – de vaste dag-nacht cyclus; de jaargetijden (zie Genesis 8:22; Jere-
mia 31:35-36; 33:20). 

Gods twee Boeken 
Hoe heeft de Schepper Zichzelf onthuld aan ons opdat wij Hem zouden kennen? Omdat God Zich-
zelf wil bekendmaken en onthullen aan mensen, heeft Hij TWEE BOEKEN geschreven. Deze twee 

 
1 En als er WETTEN zijn in de schepping, moet er logischerwijs ook een WETGEVER zijn! 
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Boeken vertellen ons over de Schepper! God wil dat mensen BEIDE BOEKEN lezen opdat zij Hem 
zouden leren kennen. 
Boek 1 – Het Werk van de Schepper (de Schepping). 
(Psalm 19:1-7) 

 
 
Boek 2 – De Woorden van de Schepper (de Bijbel). 
(Psalm 19:8-12) 

        
 
Alle mensen lezen BOEK 1, maar weinig mensen lezen echt BOEK 2. 
BOEK 1 is het Werk van de Schepper (de schepping) en is beschreven in Psalm 19:1-7. BOEK 2 is 
het Woord van de Schepper (de Bijbel) en is beschreven in Psalm 19:8-12. Denk even aan kinder-
boeken: sommige bevatten woorden maar andere bevatten plaatjes. BOEK 1 is als het ware een 
PLAATJESBOEK. Er zijn geen woorden. De mens moet enkel ZIEN (Romeinen 1:20 – Gods 
kracht en Goddelijkheid worden duidelijk gezien). Een klein kind begint met BOEK 1 wanneer hij 
zijn ogen opent en de wereld om hem heen ontdekt. 
 
Welk boek kan gelezen en begrepen worden door zelfs ONGELETTERDEN? (zie Psalm 19:2-4)? 

Welk boek is geschreven in een universele taal (geen vertaalprobleem want geschreven in een taal 
die iedereen kan verstaan)? 
Welk boek leert ons over de hemelen (Genesis 1:1)? 
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Welk boek leert ons over hoe naar de hemel te gaan (Johannes 14:6)? 

Welk boek kan een mens wijs maken betreffende Gods kracht, grootheid en heerlijkheid (Romei-
nen 1:20)? 
Welk boek kan een mens wijs maken betreffende redding ‘zie 2 Timotheüs 3:15)? 

Welk boek is in staat de ziel te bekeren (Psalm 19:8)? 
Welk boek zal voorbijgaan (Mattheüs 24:35)? 

Welk boek zal nooit voorbijgaan (Mattheüs 24:35)? 
Welk boek wordt door alle wetenschappers gelezen en bestudeerd? 

Welk boek wordt door weinig wetenschappers gelezen en bestudeerd? 
Welk boek kan ons helpen GOD TE LEREN KENNEN OP EEN PERSOONLIJKE WIJZE? 
 
Wat te zeggen van hen die onwetend zijn en het evangelie niet hoorden? Gods verrassende ant-
woord is: zij weten (Romeinen 1:19-21) en zij hebben gehoord (Romeinen 10:13-18)! Bemerk Pau-
lus’ argument in Romeinen 10:13-18. Mensen moeten horen (vers 14); het evangelie moet gepredikt 
worden (vers 15); het evangelie moet geloofd worden (verzen 16-17); maar dan benadrukt vers 18 
dat IEDEREEN HEEFT GEHOORD! God heeft iedereen bereikt met ten minste Boek 1. Boek 1 is 
niet genoeg om een mens redding te brengen (daar is Boek 2 voor nodig) maar boek 1 is genoeg om 
de mens zonder excuus te laten (vergelijk Romeinen 1:20). Als de mens de boodschap van Boek 1 
verwerpt (zie Romeinen 1:21), is God dan verplicht de mens Boek 2 te geven? (Hoe dan ook, dit 
gezegd zijnde, moeten we dit herinneren in Romeinen 1:14: “Ik sta in de schuld”. Elke christen 
moet de verplichting voelen om het evangelie naar alle mensen te brengen).  
Lees verder hier : “Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie?”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nietbereikt.pdf . “Wat met hen die niet gehoord hebben?”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nietgehoord.pdf . En “Het is niet de schuld van God”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/niet-schuld-van-God.pdf . En over “Evangelisatie”: 
http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm . 

Romeinen 1:21 
21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem als God niet verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn 
verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 
“Hoewel zij God kennen” – maar wat deden zij met deze kennis? God heeft Zichzelf bekend ge-
maakt (verzen 19-20), maar zij verwierpen moedwillig deze openbaring. Denk eraan, volgens de 
Bijbelse geschiedenis startte de mensheid met de kennis van de ene ware God: Adam had de kennis 
van de ene ware God. Noach en zijn familie hadden de kennis van de ene ware God. Maar ergens in 
het nakomelingschap verduisterde deze kennis, tot het punt van wat dit vers beschrijft. Zij verwier-
pen het licht dat zij hadden en daardoor werd “hun onverstandig hart verduisterd”. 
“Hem als God niet verheerlijkt” – zij gaven Hem niet de eer voor wie Hij was. 
“Hem als God niet … gedankt” – zij dankten Hem niet voor wat Hij deed. Zij eerden Hem niet als 
de Schepper en dankten Hem niet als de Onderhouder van leven (Handelingen 17:28). Zij aten elke 
dag uit de genadige hand van hun Schepper, maar weigerden Hem te danken (zie mensen vandaag). 
Vers 21 toont de DEGENERATIE van de mens (mensen gaan qua religie achteruit, niet vooruit, 
regressie maar geen progressie). Dit is het tegengestelde van evolutie. De mensheid startte met ken-
nis van de Schepper maar die kennis werd gaandeweg verworpen. 
“Verdwaasd” – leeg, in plaats van hun geest te vullen met waardige gedachten over God keerden 
zij zich tot vruchteloosheid, leegheid. 
“Verduisterd” – zij hadden licht, maar zij verwierpen het licht dat zij hadden, zodat er niets over-
bleef dan duisternis. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nietbereikt.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nietgehoord.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/niet-schuld-van-God.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm
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Romeinen 1:22 
22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 
“Dwaas” = erg dom. Vergelijk Psalm 14:1: “De 
dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God”. De schep-
ping onthult het feit dat er een God is; terwijl de 
dwaas in zijn hart zegt: “Er is geen God”. Het is een 
ontkenning niettegenstaande overweldigende bewij-
zen.  
Illustratie: De jungle-inboorling is wijs genoeg om te 
weten dat degene die iets maakt groter is dan het ge-
maakte voorwerp. Wat doet hij? Hij kapt een boom 
en met een deel ervan maakt hij een kano. Hij weet 
dat hij als maker van de kano groter is dan de kano. 
Daarna gebruikt hij de rest van dezelfde boom om er 
een afgod van te maken en hij aanbidt die! In plaats 
daarvan had hij moeten uitroepen in zijn hart: “Ik wil 
Degene kennen die deze boom en deze wereld maak-
te!” God eert een zoekend hart (Jeremia 29:13; He-
breeën 11:6)! 

Romeinen 1:23 
23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op 
een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. 
“Vervangen” – de mens startte met de ware religie: de aanbidding van de heerlijke Schepper-God. 
Dit degenereerde snel tot schepselaanbidding (vergelijk vers 25). Zulke schepselaanbidding is sterk 
verboden door God – Exodus 20:4-5; Deuteronomium 4:15-19; 5:8-9. 
Vergelijk Romeinen 1:23 met Psalm 106:20 en Jeremia 2:11 (geen wonder dat zij “dwaas gewor-
den” zijn – vers 22).  
De mens vaarde niet wel door dit “vervangen”. De mens gaf de heerlijkheid van God op en eindigde 
met iets dat waardeloos was (een hulpeloze en hopeloze afgod). Dit is geen evolutie maar DEVO-
LUTIE. De mens loopt religieus gezien achteruit, niet vooruit. Hij gaat van kwaad naar erger. Ro-
meinen hoofdstuk 1 is geheel tegengesteld aan “de evolutie van religie” zoals algemeen geleerd 
wordt. De mens begon met een juist monotheïsme en viel daarvan af. 
Beschouw Hosea 4:1: “Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een 
rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen ken-
nis van God in het land is”. Waarom hebben mensen geen kennis van de ware God? Hosea 4:6 geeft 
een duidelijk antwoord: “Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester 
voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten”. 

Gods driemalige “overgegeven” (Introductie op de volgende sectie) 
In volgende sectie lezen we drie keer: “GOD HEEFT HEN OVERGEGEVEN” (zie Romeinen 1:24, 
26, 28). God geeft hen over aan hun eigen “begeerten”, “hartstochten” en “verwerpelijk denken”. 
Als oordeel geeft God hen op en Hij verlaat hen, om hen bij hun zondige weg te laten. Zij verlieten 
God en daarom verliet God hen, en Hij liet ze precies doen wat zij wilden. 

Romeinen 1:24 
24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun 
lichamen onder elkaar te onteren. 
“Daarom” – dit wijst terug naar vorige verzen (21-23). Waarom heeft God hen overgegeven? Om-
dat zij God hadden overgegeven en Zijn heerlijkheid vervangen door een domme afgod. Zie Psalm 
115 die de dwaasheid van afgoderij illustreert. 
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“Onreinheid” – dit is wat zij wilden en dus gaf God hen daaraan over. Mensen houden van hun 
zonden (vergelijk Johannes 3:19). 
“Hun lichamen onder elkaar onteren” – dit zal verderop verklaard worden in Romeinen 1:26-27. 

Romeinen 1:25 
25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend 
boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 
“Vervangen” – in plaats van de waarheid te omarmen gaven ze die op voor een leugen. 

“De waarheid van God” – alleen de Schepper is aanbidding waardig! 
“De leugen” – het schepsel wordt aanbidding waardig geacht. De duivel verzocht Jezus met deze 
leugen in Mattheüs 4:9 (“… als U knielt en mij aanbidt”). Jezus antwoordde de duivel met de waar-
heid in Mattheüs 4:10 (“De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen”). 
Noot:  Er is één andere passage in het Nieuwe Testament die specifiek “de leugen” vermeldt, name-
lijk in 2 Thessalonicenzen 2:11. In de context zien we dat “de leugen” daar dezelfde is als in Ro-
meinen 1:25. De leugen is dat het schepsel aanbidding waardig is.  Merk op dat in 2 Thessalonicen-
zen 2:4 schepselaanbidding beschreven wordt. De “mens der wetteloosheid” (louter een mens) zal 
zich in de plaats van God stellen en zich presenteren als een object van aanbidding (zie meer in de 
bespreking van Openbaring 13: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op13.pdf ). Hij zal zulke aan-
bidding eisen. 

Romeinen 1:26 
26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben 
de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 
Deze mensen verwierpen de Waarheid en omarmden de Leugen. Daarom heeft God hen overgege-
ven aan hun eigen hartstochten. Zij verlieten God, en God verliet hen. 
“Hartstochten” = passies. 

“Oneervolle …” = gedegenereerde, schandelijke.  
“Vrouwen” = een specifiek woord dat “vrouwelijke personen” betekent (niet echtgenotes). 
“Vervangen” = zij vervingen het God-gegeven gebruik van hun lichamen voor wat geperverteerd is 
en “tegennatuurlijk”. 
“De natuurlijke omgang” = natuurlijke en normale seksrelaties; God verordende eervolle seksrela-
ties (vergelijk Hebreeën 13:4). Enkel God kan definiëren wat “normaal” is en wat “abnormaal” of 
immoreel is. 

“De tegennatuurlijke” = tegennatuurlijk, abnormaal, pervers, ongepast. 

Romeinen 1:27 
27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in 
wellust voor elkaar ontbrand: mannen plegen schaamteloze handelingen met mannen en ontvangen 
het verdiende loon voor hun dwaling in zichzelf. 
“Mannen” = een specifiek woord dat “mannelijke personen” betekent (niet echtgenoten). 
“Natuurlijke” – wat natuurlijk is, normaal, gepast en juist in Gods ogen (God is Degene die de 
normen en standaarden bepaalt). 

“Wellust” = seksueel ontvlamd in wellust (niet liefde).  
“Mannen met mannen” = homoseksualiteit. 
“Ontvangen” = zij krijgen juist wat zij verdienen wegens wat zij gedaan hebben.  

“Loon” = straf. Zij zijn “de dood waardig” zegt Romeinen 1:32. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op13.pdf
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“In zichzelf” = zelfontering. 
Lees verder over het Bijbelse standpunt betreffende homoseksualiteit : 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/homoseksualiteit-GZeller.pdf . 

Romeinen 1:28 
28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwer-
pelijk denken, om dingen te doen die niet betamen. 
Hier zien we het derde “overgegeven” – “God gaf hen over”. Zij verwierpen God en daarom gaf 
God hen over aan een verwerpelijk denken. Dit is een vreselijk oordeel: mensen overgeven aan de 
impulsen van hun eigen corrupte geest en hart. “Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluis-
terd, ... Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgin-
gen” (Psalm 81:12-13). 

Romeinen 1:29-31 
29 Ze zijn vervuld met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol 
afgunst, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. 30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van 
God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun 
ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarm-
hartig. 
Paulus geeft ons nu een van de afschuwelijkste en ontnuchterende lijsten van verdorvenheden die in 
de Bijbel gevonden worden. Hij geeft ons een ontstellende catalogus van de misdaden van deze 
mensen. Wat we hier eigenlijk hebben is “Gods Röntgenfoto van het menselijke hart” (vergelijk 
Jeremia 17:9 en de woorden van Jezus in Markus 7:21-23). Als we de lijst onderzoeken, onderzoek 
dan uw eigen hart. Na het lezen van elke beschrijving, vraag uzelf dan: “Heer, ben ik dat? Ben ik 
hieraan schuldig? Is het een beschrijving van mij? 
Vele jaren geleden rapporteerde wijlen dr. R. H. Graves van Kanton, China, dat een Chinese staats-
burger, die deze verzen voor het eerst las, verklaarde dat de apostel Paulus deze niet kon geschreven 
hebben. Ze waren zo’n perfecte beschrijving van zijn eigen volk dat ze moeten geschreven zijn door 
een moderne zendeling die naar China was gekomen! 
Persoonlijke vraag: Beschrijven sommige van de woorden in de verzen 29-31 uzelf? Ik weet zeker 
dat ik niet naar China moet gaan om deze slechtheden te zien! Tezamen schilderen deze woorden 
een veelomvattend beeld van ’s mensen verdorvenheid. “Ik ellendig mens!” (Romeinen 7:24). 

Romeinen 1:32 
32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood waardig zijn, en 
toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar hebben ook een welgevallen aan hen die ze doen. 
“Het recht van God” – letterlijk “de rechtvaardige vereiste, het verdict, de straf”. 

Het verdict = u bent SCHULDIG! 
De straf = u verdient de DOOD! (en zij weten dit). 

“Zij die zulke dingen doen”. Welke dingen? De dingen in de verzen 29-31. 
“Waardig” – (denk aan een weegschaal). De straf moet overeenkomen met de misdaad, de straf 
moet zoveel ‘wegen’ als de misdaad. 

De misdaad = zie verzen 29-31. 
De straf = “de DOOD waardig” (vers 32, en zie ook Romeinen 5:12 en 6:23). 
Noot:  Het goede nieuws van het evangelie is dat Jezus Christus de straf betaalde toen Hij stierf 
aan het kruis – zie Romeinen 5:6-9. Vergelijk Romeinen 1:18 met Romeinen 5:6 als u denkt aan 
het woord “goddeloosheid”, en met Romeinen 5:9 als u denkt aan het woord “toorn” 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/homoseksualiteit-GZeller.pdf
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BEWIJS dat de heidenen het recht van God KENNEN wordt gevonden in Handelingen 28:1-4. De-
ze inlanders wisten dat moordenaars de dood verdienen! (alhoewel zij zich in dit geval vergisten 
betreffende Paulus). 
Bemerk het eind van vers 32. Zij beoefenen deze misdaden zelf (niettegenstaande zij weten dat dit 
de doodstraf meebrengt) en hebben “een welgevallen” aan anderen die dezelfde dingen doen. Zij 
genieten de zonde en zij genieten het gezelschap van zondaars! 

Samenvatting van Romeinen hoofdstuk 1:  
1. De mens mist en heeft behoefte aan de gerechtigheid van God (vers 17).  

2. De mens verdient en verkrijgt de toorn van God (vers 18).  
3. God heeft Zich duidelijk aan de mens onthuld middels Boek 1 (Schepping) zodat de mens 

zonder excuus is (verzen 19-20).  
4. De mens kende God maar verwierp deze kennis. De mens faalde erin God te eren voor wat 

Hij is, en de mens faalde erin God te danken voor wat Hij heeft gedaan (vers 21).  
5. Omdat de mens God verliet, verliet God de mens en liet Hij de mens gaan op zijn eigen 

zondige weg (zie driemaal “overgegeven” in Romeinen 1:24, 26, 28 – God gaf hen over).  
6. De mens is goddeloos en slecht (verzen 29-31) en verdient daarom Gods toorn (vers 18).  

7. Als God, de rechtvaardige Rechter, neerziet op de mens, dan… 
Is het VERDICT: U BENT SCHULDIG! (en zonder excuus). 
Is de STRAF: U VERDIENT DE DOOD! (vers 32). 

 
Sleutelwoorden in Romeinen hoofdstuk 1:  

1. GERECHTIGHEID, ONGERECHTIGHEID (zie verzen 17, 18, 29). 
2. KENNEN (zie verzen 19, 21, 28, 32)  

Zij kenden God en Zijn oordeel, en daarom zijn ze zonder excuus. 
3. GOD GAF HEN OVER (verzen 24, 26, 28).   

Onthoud: zij hadden eerst God verlaten!  
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