
18 december 2022
Rotterdam (Gezonde Woorden)



in de Reformatie 'herontdekt':
▪ een mens wordt niet gerechtvaardigd door 

werken maar door geloof alleen;
▪ maar... geloof werd 'stiekem' tot een 'werk' 

verklaard, want...
• gevraagd van een mens;
• een voorwaarde en dus: een beperking!



Romeinen 3

21 Nu echter, los van wet, 
is rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt...

God eist geen rechtvaardigheid,
maar Hij gaat Zelf rechtvaardig handelen 



Romeinen 3

21 Nu echter, los van wet, 
is rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, 
waarvan getuigenis gegeven wordt 
in de wet en de profeten,

= tevoren aangekondigd



Romeinen 3

22 echter, rechtvaardigheid van God, 
door geloof van Jezus Christus...

NIET: "door geloof in Jezus Christus" 
Jezus Christus geloofde... 

dat God Hem uit de doden zou opwekken 
Hebr.10:7; Filp.2:8; Hebr.12:2



Romeinen 3

22 ... tot in allen die geloven, 
want er is geen onderscheid.  

= geen beperking
maar aanwijzing van het 'instrument'!



Romeinen 3

23 Want allen zondigden, 
en hebben tekort van de heerlijkheid van God

= zonder onderscheid



Romeinen 3

24 en worden om niet gerechtvaardigd, 
in de genade van Hem, 
door de verlossing die in Christus Jezus is.

allen zondigden
▪ [allen] hebben tekort van Gods heerlijkheid
▪ [allen] worden om niet gerechtvaardigd



Romeinen 3

(...)
27 Waar blijft dan het roemen? 
Het is uitgesloten! 
Door welke wet? Van de werken? 
Nee, maar door de wet van geloof. 

Geloof = de erkenning dat God 
onvoorwaardelijk ("om niet") geeft

anders zou geloof alsnog een 'werk' zijn



Romeinen 3

28 Want wij rekenen 
dat een mens gerechtvaardigd wordt in geloof,
los van werken van wet. 

nl. geloof in de God die 
allen om niet rechtvaardigt 



Romeinen 3

29 Of is Hij alleen de God van Joden? 
Niet ook van natiën? Ja, ook van natiën.

God heeft Israël uitverkoren 
om alle natiën te zegenen
Ex.19:5,6; Gen.12:3



Romeinen 3

30 Wanneer er namelijk één God is, 
die de besnijdenis zal rechtvaardigen 
vanuit geloof
en de voorhuid door het geloof.  

Eén God en één methode/instrument 
van rechtvaardiging: geloof

besnijdenis: rechtsreeks - vanuit
voorhuid: indirect - door



Romeinen 3

31 Stellen wij dan de wet buiten werking 
door geloof? Volstrekt niet. 
Maar we houden de wet staande! 

vergl. 3:21
los van wet
en toch: aangekondigd in de wet

vandaar dat Paulus teruggaat naar Genesis
= 4 eeuwen voorafgaand aan de wet 



Romeinen 4

1 Wat zullen we dan zeggen? 
Dat Abraham, onze voorvader, 
naar het vlees heeft gevonden?

lees: door werken rechtvaardiging vond



Romeinen 4

2 Want indien Abraham 
uit werken werd gerechtvaardigd 
heeft hij roem, 
maar niet naar God toe.



Romeinen 4

3 Want wat zegt de Schrift? 
Abraham nu geloofde God 
en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid.

Genesis 15:6



Romeinen 4

3 Want wat zegt de Schrift?
Abraham nu geloofde God 
en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid.

niet administratief maar metterdaad:
wie God vertrouwt op zijn (onvoorwaardelijke) 
belofte is een rechtvaardige



Romeinen 4

4 Nu wordt hem die werkt 
het loon niet toegerekend naar genade, 
maar naar schuld.

er werd Abraham niets opgedragen, 
niets gevraagd, niets geëist



Romeinen 4

5 Maar hem die niet werkt 
maar gelooft [vestigt] op Hem
die de goddeloze rechtvaardigt,
wordt zijn geloof gerekend tot  rechtvaardigheid.

geloven dat ons geloof NIETS af- of toedoet



Romeinen 4

5 Maar hem die niet werkt 
maar gelooft [vestigt] op Hem 
die de goddeloze rechtvaardigt, 
wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

Negatief geformuleerd: 
wie niet gelooft dat God de 
goddeloze rechtvaardigt, 
wordt zijn geloof 
NIET gerekend tot rechtvaardigheid.





Romeinen 5

18 Zo dan, ZOALS door één misstap
voor alle mensen
tot veroordeling [was],
ZO OOK door één rechtsuiting
voor alle mensen
tot rechtvaardiging van leven.
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