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Romeinen 3

1 Wat dan is het voorrecht van de Jood 
of wat is het nut van de besnijdenis?

vraag vloeit voort uit het voorgaande betoog:
▪ het gaat niet om de besnijdenis naar het 

vlees maar om de besnijdenis van het hart



Romeinen 3

2 Veel, in elk opzicht. 
Want eerst, inderdaad, werden aan hen 
de woorden van God toevertrouwd.

in hoofdstuk 9:4,5 geeft 
Paulus een opsomming > 



Romeinen 9

4 die Israëlieten zijn, 
van wie het zoonschap [is] 

en de heerlijkheid 
en de verbonden 
en de wetgeving 
en de eredienst 
en de beloften, 

5 van wie de vaderen zijn 
en vanuit wie de Christus is 

naar het vlees, 
die is boven alles, 

God gezegend 
tot in de aeonen, amen!
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Romeinen 3

2 Veel, in elk opzicht.
Want eerst, inderdaad, werden aan hen 
de woorden van God toevertrouwd.

de Schriften zijn Joods
▪ vergl. Elim (Ex.15:27):

• 12 waterbronnen
• 70 palmbomen 



Romeinen 3

3 Want wat indien sommigen niet geloven?
Het ongeloof van hen 
zal toch niet het geloof van God 
buiten werking stellen? 

een vraag waarop later in hfst.9-11 
uitgebreid zal worden ingegaan  



Romeinen 3

3 Want wat indien sommigen niet geloven?
Het ongeloof van hen 
zal toch niet het geloof van God
buiten werking stellen? 

NBG51: de trouw van God
▪ GOD gelooft in zijn Woord als geen ander
▪ de genadegaven en roeping Gods zijn 

onberouwelijk (11:29)
▪ ongeacht de reactie van de mens:

= de basis van het Evangelie >



Romeinen 3

23 Want ALLEN zondigden, 
en hebben tekort 

van de heerlijkheid van God
24 en worden OM NIET gerechtvaardigd, 

in de GENADE van Hem, 
door de verlossing 

die in Christus Jezus is, 



Romeinen 3

4 Volstrekt niet! 
Maar laat het worden: 

God waarachtig, 
elk mens echter leugenachtig. 

naar Psalm 116:11



Romeinen 3

4 ... Gelijk het is geschreven: 
zodat ook U gerechtvaardigd zal worden 
in uw woorden 
en U zal overwinnen 
wanneer U geoordeeld wordt.

in Psalm 51:6



Romeinen 3

4 ... Gelijk het is geschreven:
zodat ook U gerechtvaardigd zal worden 
in uw woorden
en U zal overwinnen 
wanneer U geoordeeld wordt.

zijn woorden zullen recht blijken te zijn:
Hij vervult wat Hij belooft!



Romeinen 3

4 ... Gelijk het is geschreven:
zodat ook U gerechtvaardigd zal worden 
in uw woorden
en U zal overwinnen 
wanneer U geoordeeld wordt.

Gr. medialis = passief/actief:
GOD spreekt oordelen (kritiek) uit (=actief), 
maar die worden ook bekritiseerd (=passief)



Romeinen 3

5 Indien echter onze onrechtvaardigheid, 
Gods rechtvaardigheid staaft, 
wat zullen wij dan uitspreken? 
Toch niet, dat God die boosheid opbrengt 
onrechtvaardig is? 
(Ik spreek naar de mens.)



Romeinen 3

5 Indien echter onze onrechtvaardigheid, 
Gods rechtvaardigheid staaft, 
wat zullen wij dan uitspreken?
Toch niet, dat God die boosheid opbrengt 
onrechtvaardig is? 
(Ik spreek naar de mens.)

met het idee:
het zou onrechtvaardig van God zijn om 
te toornen over de mens, als deze slechts 
Gods rechtvaardigheid in het licht stelt...



Romeinen 3

6 Volstrekt niet! 
Hoe anders zou God de wereld oordelen?

GODS oordelen moeten
geschieden om recht te zetten

hoe anders?



Romeinen 3

7 Maar indien de waarheid van God 
overvloedig blijkt in mijn gelieg, 
tot zijn heerlijkheid, 
waarom wordt ik dan nog 
als zondaar geoordeeld?

dat is waar
▪ GOD schiep alles voor zijn doel, zelfs de 

goddeloze voor de dag van kwaad (Spr.16:4)



Romeinen 3

7 Maar indien de waarheid van God 
overvloedig blijkt is in mijn gelieg, 
tot zijn heerlijkheid, 
waarom wordt ik dan nog 
als zondaar geoordeeld?

= als doelmisser:
▪ dan heb ik toch GODS doel gediend
▪ hoezo dan: een doelmisser?
▪ het antwoord: GODS doel is dat we als 

zondaren (doelmissers) ingezet worden



Romeinen 3

8 Het is toch niet zoals wij worden gelasterd 
en zoals sommigen beweren dat wij zeggen
dat wij het kwade zouden doen 
opdat het goede er uit voort zou komen. 
Het oordeel over zulken is terecht.

let op: de kritiek die hier klinkt, was de kritiek 
die men had op Paulus:
▪ Paulus leerde inderdaad dat de zonde GODS 

doel dient en Hijzelf het kwade schiep



Romeinen 3

8 Het is toch niet zoals wij worden gelasterd 
en zoals sommigen beweren dat wij zeggen
dat wij het kwade zouden doen
opdat het goede er uit voort zou komen. 
Het oordeel over zulken is terecht.

een lasterlijke verdraaiing van (en 
conclusie uit) Paulus' onderwijs 


