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Romeinen	  4	  –	  Domkerk	  Utrecht	  –	  29	  juni	  2014	  
	  
De	  gemeente	  in	  Rome	  	  
Voor	  sommigen	  is	  het	  een	  blok	  beton,	  zo’n	  Romeinenbrief.	  
Voor	  anderen	  bevat	  die	  juist	  het	  kroonjuweel	  van	  de	  Reformatie:	  
de	  ‘rechtvaardiging	  door	  het	  geloof’.	  	  
Ooit	  het	  protestantse	  dogma	  bij	  uitstek.	  
Maar	  Paulus	  beschrijft	  natuurlijk	  geen	  ‘leerstuk’,	  laat	  staan	  een	  dogmatiek;	  
hij	  wil	  en	  nog	  jonge	  gemeente	  helpen,	  van	  advies	  dienen	  
om	  steviger	  in	  hun	  ‘geloofsschoenen’	  te	  staan.	  
Hij	  wil	  hen	  laten	  delen	  in	  wat	  voor	  hem	  zelf	  een	  nieuwe	  realiteit	  is	  geworden.	  
Maar	  hoe	  vinden	  wij	  uit	  die	  gestolde	  termen	  
nog	  weer	  iets	  van	  de	  existentiële	  ervaring	  van	  Paulus?	  
Hoe	  raken	  zijn	  woorden	  ook	  ons?	  
	  
Laten	  we	  –	  vandaag,	  op	  de	  dag	  van	  Petrus	  en	  Paulus!	  -‐	  proberen	  ons	  een	  
voorstelling	  te	  maken	  van	  wat	  hem	  bezig	  hield,	  	  
wat	  hem	  ten	  diepste	  bezielde,	  daar	  achter	  zijn	  schrijftafel,	  	  
toen	  hij	  deze	  dingen	  opschreef	  voor	  die	  startersgemeente,	  	  
daar	  in	  Rome,	  die	  booming	  city,	  van	  waar	  uit	  toen	  de	  wereld	  werd	  bestuurd.	  
	  
Daar,	  in	  die	  nog	  kersverse	  gemeenschap	  van	  Christusvolgers,	  zijn	  problemen.	  	  
Zo	  begrijpen	  we	  uit	  het	  begin	  van	  zijn	  schrijven.	  
Problemen	  die	  zich	  vaker	  voordoen,	  is	  de	  ervaring	  van	  Paulus.	  
Ook	  hier	  dreigt	  men	  in	  oude	  tegenstellingen	  terug	  te	  vallen;	  
er	  wordt	  weer,	  of	  nog	  steeds,	  in	  	  bloedgroepen	  gedacht.	  
Ook	  in	  deze	  jonge	  gemeente	  gaan	  joden	  en	  niet-‐joden	  maar	  moeizaam	  
door	  dezelfde	  messiaanse	  deur.	  
Beiden	  hebben	  ze	  last	  van	  dat	  oer-‐menselijke	  mechanisme	  	  
om	  zichzelf	  de	  enige	  ware	  weg	  naar	  God	  te	  wanen.	  
En	  die	  van	  de	  ander	  af	  te	  keuren.	  
Natuurlijk,	  -‐	  schrijft	  Paulus	  neer	  -‐	  Israel	  heeft	  de	  Thora;	  	  
nergens	  staat	  helderder	  geschreven	  wat	  goed	  is,	  wat	  kwaad.	  
Dankzij	  die	  Thora	  weten	  we	  van	  ‘goede	  schepping’,	  	  
en	  in	  die	  woorden	  wordt	  de	  weg	  gewezen	  naar	  een	  ‘Veelbelovend	  Land’.	  
Maar	  –	  weet	  Paulus	  ook	  heel	  goed	  -‐	  	  ook	  heidenen	  	  
kunnen	  een	  hoge	  morele	  standaard	  hebben.	  
Het	  is	  niet	  zo,	  dat	  in	  de	  synagoge	  –	  of	  de	  kerk	  –	  een	  ‘beter	  soort	  mensen’	  zit.	  
En	  hoe	  overwin	  je	  nu	  die	  tweespalt?	  	  Dat	  splijtende	  groepsdenken?	  
Hoe	  vinden	  we	  een	  gezamenlijke	  weg?	  
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Het	  verhaal	  van	  Abraham	  
Laten	  we	  samen	  eens	  het	  verhaal	  van	  Abraham	  gaan	  lezen	  –	  is	  zijn	  advies.	  
Juist	  dat	  verhaal	  acht	  hij	  van	  belang	  en	  geldig	  voor	  iedereen,	  	  
voor	  jood	  en	  heiden.	  
Waarom	  kan	  ik	  dat	  zeggen,	  vraagt	  Paulus	  hardop?	  
Wel,	  Abraham	  is	  de	  eerste,	  die	  	  
in	  de	  bijbel	  een	  tsaddiek	  genoemd	  wordt,	  een	  rechtvaardige.	  
En	  zo	  wordt	  hij	  al	  genoemd,	  terwijl	  hij	  pas	  later	  besneden	  is.	  
Dus:	  ook	  als	  niet-‐besnedene	  was	  hij	  dus	  toch	  al	  een	  rechtvaardige.	  
Dat	  te	  zijn	  is	  niet	  voorbehouden	  aan	  de	  besnedenen.	  
Abraham,	  de	  peetvader	  derhalve	  van	  alle	  gelovigen!	  Van	  jood	  én	  heiden.	  
	  
En	  waarom	  heet	  hij	  een	  rechtvaardige?	  
Niet	  vanwege	  zijn	  geweldige	  prestaties,	  
niet	  vanwege	  zijn	  grote	  inzet	  voor	  de	  gerechtigheid	  –	  
Dat	  zou	  allemaal	  gekund	  hebben,	  schrijft	  Paulus.	  
Maar	  dat	  is	  allemaal	  denken	  volgens	  onze	  ‘boekhouding’,	  
op	  grond	  van	  de	  rapportcijfers	  die	  wij	  onszelf	  en	  elkaar	  geven.	  
Maar	  hij	  is	  in	  Gods	  ogen	  een	  rechtvaardige,	  	  
niet	  op	  grond	  van	  geboorte,	  
maar	  evenmin	  op	  grond	  van	  zijn	  prestaties.	  
enkel	  en	  alleen	  omdat	  hij	  op	  God	  vertrouwde.	  	  
En	  daarin	  kan	  hij	  ‘voorbeeldig’	  zijn,	  en	  bindend	  voor	  jullie	  allemaal.	  
	  
	  
Hoe	  word	  ik	  een	  rechtvaardige	  
Paulus	  schrijft	  letterlijk:’	  het	  werd	  hem	  als	  gerechtigheid	  aangerekend.’	  
Dit	  specifieke	  woordgebruik	  valt	  alleen	  maar	  te	  verstaan	  
uit	  Paulus’	  eigen	  geschiedenis	  tot	  dan	  toe:	  	  	  
die	  van	  hoog	  opgeleide,	  orthodoxe	  jood.	  
Hij	  heeft	  een	  gedegen	  opleiding	  gehad	  bij	  de	  rabbijnen;	  
‘aan	  de	  voeten	  van	  Gamaliël	  gezeten’	  vermeld	  Handelingen;	  
dat	  is	  de	  hogeschool	  van	  het	  Farizese	  Jodendom.	  
Daar	  wordt	  elk	  woord	  van	  de	  Schrift	  uitvoerig	  en	  langdurig	  gewikt	  en	  gewogen.	  
En	  dit	  moet	  wel	  één	  van	  de	  belangrijks	  vragen	  geweest	  zijn	  	  
tijdens	  Paulus’	  studie	  en	  opleiding:	  
Hoe	  word	  ik	  een	  tsaddiek,	  een	  rechtvaardige?	  
In	  wezen	  is	  het	  ook	  dezelfde	  vraag,	  	  
waarmee	  zo’n	  jonge	  schriftgeleerde	  bij	  Jezus	  komt:	  
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wat	  moet	  ik	  doen	  om	  het	  eeuwige	  leven	  te	  beërven?	  
Hoe	  word	  ik	  een	  tsaddiek?	  
Want	  dát	  is	  de	  centrale	  vraag	  die	  telkens	  weer	  terugkomt	  
in	  de	  overgeleverde	  discussies	  van	  de	  rabbijnen.	  
Want	  daar	  gaat	  het	  steeds	  om	  in	  Thora,	  Profeten	  en	  Psalmen:	  
het	  doen	  van	  tsedaka.	  Te	  doen	  gerechtigheid.	  
Hoe	  concretiseren	  we	  dat?	  
	  
Hoe	  word	  ik	  een	  rechtvaardige?	  
Het	  is	  misschien	  niet	  direct	  ook	  onze	  gewichtigste	  levensvraag.	  
Daarom	  nog	  even	  wat	  kleur	  aanbrengen	  	  
op	  dit	  zo	  eigensoortige	  bijbelse	  ‘trefwoord’,	  
in	  de	  hoop	  het	  wat	  dichter	  bij	  u	  te	  brengen:	  
Mensen	  kunnen	  rechtvaardig	  zijn	  ,	  maar	  ook	  dingen	  kunnen	  het	  zijn.	  	  
Zo	  zingt	  Psalm	  23:	  	  
Hij	  leidt	  mij	  op	  de	  (letterlijk)	  ‘rechtvaardige’	  paden.	  
Dat	  zijn	  wegen	  die	  niet	  halverwege	  doodlopen,	  maar	  naar	  een	  doel	  voeren.	  
Een	  rechtvaardige	  is	  dus:	  betrouwbaar,	  je	  kunt	  er	  op	  aan.	  	  
Hij	  doet,	  wat	  hij	  doen	  moet.	  
Zelfs	  mijn	  auto	  kan	  ik	  rechtvaardig	  noemen	  	  
–	  zei	  ooit	  de	  theoloog	  Breukelman	  –	  
namelijk,	  wanneer	  die	  doet	  wat	  hij	  doen	  moet:	  rijden!	  
	  
In	  Bijbelse	  zin:	  zo’n	  mens	  beantwoord	  aan	  waartoe	  hij/zij	  geschapen	  is.	  
Recht-‐vaardig:	  ook	  in	  onze	  taal	  wordt	  zoveel	  gezegd	  als	  
dat	  we	  vaardig/koershoudend	  zijn	  in	  de	  rechte,	  juiste	  dingen.	  
Alles	  wat	  we	  doen	  heeft	  steeds	  hetzelfde	  doel.	  
De	  rechtvaardige:	  Het	  is	  de	  mens,	  die	  goed	  is	  en	  (het)	  goed	  doet	  in	  Gods	  ogen.	  
	  
Binnen	  het	  Jodendom	  is	  dat	  een	  ideaal:	  een	  tsaddiek	  zijn,	  een	  rechtvaardige.	  
U	  weet	  misschien,	  	  
hoe	  in	  Yad-‐va-‐shem,	  de	  Israëlische	  gedenkplaats	  van	  de	  Holocaust,	  
bij	  uitzondering	  ook	  niet-‐joden	  onderscheiden	  kunnen	  worden	  als	  
‘rechtvaardigen’,	  wanneer	  zij	  bijvoorbeeld	  in	  de	  oorlog	  Joden	  hebben	  
verborgen	  in	  hun	  eigen	  huis.	  
Betrouwbaar	  zijn	  ze	  geweest.	  Deden	  wat	  ze	  moesten	  doen.	  
Want	  levens	  redden	  gaat	  immers	  in	  de	  Thora	  boven	  alle	  andere	  geboden.	  
	  
En	  daar	  is	  ook	  die	  beroemde	  onderhandelingsscène	  	  
tussen	  Abraham	  en	  zijn	  God,	  voor	  de	  poorten	  van	  Sodom,:	  
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daar	  vraagt	  ook	  Abraham,	  wat	  het	  minimum	  aan	  ‘rechtvaardigen’	  moet	  zijn,	  
wil	  de	  stad	  gered	  worden:	  Als	  er	  nu	  eens	  veertig	  zijn?	  	  
En	  dan	  gaat	  hij	  afdingen,	  tot	  zelfs	  vijf.	  Maar	  ook	  die	  zijn	  er	  niet	  eens.	  
Te	  weinig	  gerechtigheid	  om	  de	  ondergang	  tegen	  te	  houden…..	  
	  
En	  ook	  is	  daar	  die	  joodse	  legende,	  dat	  de	  wereld	  blijft	  draaien,	  	  
doordat	  er	  zesendertig	  rechtvaardigen	  zijn.	  	  
En	  van	  zichzelf	  en	  van	  elkaar	  weten	  zij	  het	  niet.	  
Een	  thema	  dat	  prachtig	  verwoord	  is	  in	  de	  beroemde	  roman	  	  
van	  André	  Scharz-‐Bart:	  ‘De	  laatste	  der	  rechtvaardigen’.	  
	  
Het	  spoor	  van	  de	  gerechtigheid	  en	  van	  de	  rechtvaardige	  	  
loopt	  als	  een	  rode	  draad	  door	  het	  Aloude	  Testament.	  	  
En	  je	  kunt	  ook	  zeggen	  dat	  het	  ‘in	  de	  genen	  van	  Paulus	  ingeweven’	  moet	  zijn.	  
Vaak	  ook	  komen	  we	  de	  tsaddiek	  tegen	  	  
in	  een	  zwart-‐wit-‐contrast	  met	  zijn	  tegenhanger,	  
zoals	  meteen	  al	  in	  Psalm	  1:	  
de	  mens	  die	  bloeit	  als	  een	  boom	  aan	  levend	  water,	  	  
die	  altijd	  vrucht	  draagt	  –	  de	  rechtvaardige	  -‐,	  
en	  daartegenover	  de	  mens	  die	  alles	  verpest,	  kapot	  maakt,	  	  
de	  kwaadwillende,	  de	  boosdoener.	  
Uiteindelijk	  beklijft	  daarvan	  niets.	  	  
‘Kaf,	  dat	  wegwaait	  op	  de	  wind’	  is	  zo	  iemand.	  
(de	  ‘goddeloze’	  heette	  deze	  anti-‐rechtvaardige	  in	  vroegere	  vertalingen.	  
Maar	  dat	  is	  niet	  zo	  correct,	  want	  hij	  kan	  vooraan	  in	  kerk	  of	  synagoge	  zitten)	  	  
Wie	  ben	  je?	  Wie	  van	  de	  twee	  wil	  je	  zijn?	  Je	  hebt	  het	  voor	  het	  kiezen….	  
	  
Paulus’	  eigen	  ervaring	  
Rond	  deze	  fundamentele	  vraag	  kwam	  voor	  Paulus	  het	  kantelpunt	  te	  liggen,	  
waardoor	  zijn	  eigen	  leven	  op	  zijn	  kop	  werd	  gezet:	  
Als	  je	  zo	  voortdurend	  bezig	  bent	  met	  die	  vraag,	  
en	  doorlopend	  je	  eigen	  boekhouding	  zit	  bij	  te	  houden,	  
en	  zo	  consciëntieus	  ‘de	  beste	  van	  de	  klas’	  probeert	  te	  zijn,	  
ben	  je	  dan	  toch	  niet	  vooral	  alleen	  maar	  	  met	  jezelf	  bezig?	  
Wij	  zouden	  kunnen	  vertalen:	  	  
als	  je	  zo	  gefocust	  bezig	  bent	  op	  de	  vraag	  of	  je	  wel	  een	  goed	  christen	  bent,	  
ben	  je	  dan	  –	  hoe	  gelovig	  het	  ook	  kan	  klinken	  –	  toch	  niet	  vooral	  op	  jezelf	  
betrokken?	  
We	  kennen	  toch	  allemaal	  het	  goede	  gevoel,	  waarmee	  we	  onszelf	  kunnen	  
kietelen	  door	  eens	  iets	  nobels	  of	  goeds	  te	  doen?	  
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Kijk	  dan	  toch	  eens	  naar	  Abraham:	  
dat	  hij	  op	  God	  vertrouwde,	  dat	  was	  God	  al	  tsedaka	  genoeg!	  
Daarmee	  werd	  hij	  voor	  God	  een	  rechtvaardige.	  
Het	  gaat	  niet	  om	  het	  hoogst	  haalbare,	  
nee,	  het	  gaat	  om	  de	  overgave	  van	  het	  vertrouwen.	  
De	  blik	  gaat	  van	  jezelf	  weg	  en	  richt	  zich	  op	  de	  hemel.	  
	  
In	  vele	  toonaarden	  schrijft	  Paulus	  er	  over,	  
hoe	  deze	  ontdekking	  voor	  hem	  ook	  een	  bevrijding	  geweest	  is:	  
want	  hoe	  meer	  je	  je	  best	  doet	  om	  die	  vraag	  te	  beantwoorden,	  
hoe	  meer	  je	  in	  wezen	  met	  jezelf	  bezig	  bent.	  
Je	  ligt	  aan	  de	  ketting	  van	  je	  eigen	  prestatiezucht.	  
Alle	  energie	  richt	  zich	  dan	  op	  mijzelf,	  op	  zelfvervulling,	  
en	  ik	  verlies	  uit	  het	  oog	  dat	  het	  bij	  gerechtigheid	  altijd	  zou	  moeten	  gaan	  	  
om	  de	  ander;	  
de	  andere	  aan	  wie	  recht	  gedaan	  moet	  worden.	  
Ja,	  is	  het	  niet	  zo	  dat	  ik	  zo	  bezig	  ben	  om	  mezelf	  te	  behouden,	  
dat	  ik	  daardoor	  mezelf	  daarin	  verlies?	  
En	  dat	  ik	  in	  het	  loslaten	  ook	  pas	  mijn	  behoud,	  mijn	  redding	  zal	  vinden?	  
Is	  dat	  het,	  wat	  ook	  Jezus	  meen	  te	  zeggen	  
in	  dat	  intrigerende	  aforisme:	  
‘wie	  zijn	  leven	  wil	  behouden,	  zal	  het	  verliezen,	  
maar	  moet	  hete	  verliezen	  wil,	  zal	  het	  behouden.	  
	  
Christus	  de	  Rechtvaardige	  
Een	  bevrijding,	  die	  Paulus	  in	  de	  confrontatie	  met	  Christus,	  ervoer.	  	  
Maar	  als	  	  in	  een	  schok,	  als	  een	  flits	  die	  verblindde,	  
alsof	  de	  schellen	  hem	  van	  de	  ogen,	  ja	  van	  de	  ziel	  vielen.	  
Want	  daar	  zag	  hij	  hoe	  iemand	  werkelijk	  een	  Rechtvaardige	  was,	  
juist	  door	  volledig	  van	  zichzelf	  af	  te	  zien,	  
naar	  de	  ander	  te	  zien,	  de	  ander	  aan	  te	  zien.	  
En	  het	  kruis	  werd	  voor	  hem	  van	  die	  houding	  het	  ultieme	  symbool!	  
	  
Bevrijd	  van	  de	  dwang	  je	  blind	  te	  staren	  op	  jezelf,	  	  
niet	  alleen	  op	  je	  prestaties,	  	  maar	  evenzeer	  op	  je	  mislukkingen,	  je	  tekort.	  
Het	  blijft	  een	  leven	  dat	  draait	  om	  zijn	  eigen	  as.	  
Je	  wilt	  je	  status	  van	  rechtvaardige	  verdienen….	  
Laat	  het	  los!	  	  En	  je	  zult	  ervaren	  wat	  je	  wint!	  
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Paulus	  zal	  later,	  naar	  die	  andere	  gemeente	  in	  Korinthe,	  	  
hetzelfde	  nog	  eens	  in	  een	  andere	  toonaard	  beschrijven;	  
Al	  had	  ik	  alle	  gaven,	  alle	  kennis,	  al	  gaf	  ik	  alles	  weg	  aan	  de	  armen,	  
maar	  ik	  had	  de	  liefde	  niet...	  
Liefde	  is	  namelijk	  het	  gericht	  zijn	  op	  de	  ander,	  
is	  die	  ander	  recht	  doen,	  ruimte	  bieden,	  	  	  
‘zij	  zoekt	  zichzelf	  niet’….	  
Ja,	  is	  liefde	  niet	  het	  bruidskleed	  van	  de	  gerechtigheid?	  
Daarom	  kan	  hij	  –	  in	  navolging	  van	  Jezus	  –	  ook	  in	  dezelfde	  brief	  schrijven	  
dat	  heel	  de	  Thora,	  ook	  met	  al	  zijn	  ge-‐	  en	  verboden	  -‐	  	  	  
in	  de	  liefde	  kan	  worden	  samengevat.	  
Dat	  is	  het	  brandpunt	  van	  hel	  Gods	  verlangen,	  
en	  van	  zijn	  roepen	  om	  ons.	  
	  
Dat	  lef	  durven	  hebben,	  om	  jezelf	  los	  te	  laten,	  
om	  op	  Gods	  koers	  te	  gaan	  vertrouwen,	  
dat	  is	  pas	  echt	  ‘recht	  doen’.	  
	  
De	  Romeinen	  
Ik	  denk	  dat	  deze	  existentiële	  bevrijdende	  ervaring	  
in	  de	  ontmoeting	  met	  Christus	  
de	  drijfveer	  van	  Paulus	  is	  geweest	  voor	  al	  zijn	  schrijven,	  zijn	  reizen,	  zijn	  preken.	  
En	  dat	  is	  ook,	  wat	  hij	  hier	  als	  bindende	  factor	  aangeeft	  
in	  al	  die	  partijbelangen	  daar	  in	  de	  gemeente	  van	  Rome.	  
Bevrijd	  van	  de	  zwaarwichtigheid	  van	  jezelf,	  
bevrijd	  van	  het	  eigen	  gelijk,	  van	  het	  handhaven	  van	  je	  eigen	  standpunten,	  
met	  lege	  handen	  voor	  Gods	  aangezicht	  durven	  komen,	  
als	  jullie	  dat	  nou	  eens	  samen	  gingen	  delen?	  
Wat	  zul	  je	  dan	  een	  stevige	  basis	  krijgen	  voor	  jullie	  gemeente.	  
	  
En	  wij?	  
Ik	  ben	  er	  niet	  zo	  zeker	  van	  
dat	  wij,	  in	  onze	  omstandigheden,	  	  
nog	  gemakkelijk	  geraakt	  worden	  door	  Paulus’	  woorden….	  
Bij	  vertrouwen	  hoort	  overgave…..	  
En	  kan	  vertrouwen	  in	  Gods	  goede	  zaak	  zover	  gaan	  
dat	  we	  zelfs	  onze	  toekomst	  overgeven?	  
Hoe	  veel	  willen	  wij	  zelf	  in	  handen	  houden?	  
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Iemand	  scheef	  eens:	  
voor	  de	  moreel	  hoogstaande	  mens	  	  
is	  deze	  opstelling	  van	  Paulus	  een	  ergernis….	  
En	  alleen	  maar	  af	  en	  toe	  	  wordt	  er	  iemand	  schoksgewijs	  	  
klaarwakker	  van	  deze	  gedachte…	  
zoals	  een	  Augustinus,	  zoals	  een	  Luther,	  zoals	  Karl	  Barth…	  
Dan	  beleven	  zij	  hun	  ‘Damaskus’.	  
En	  soms	  worden	  wij	  geraakt	  door	  hun	  schokgolven.	  
Dan	  wordt	  even	  onze	  status	  niet	  meer	  vanuit	  eigen	  criteria	  bekeken,	  
wordt	  onze	  ijdelheid,	  onze	  hoogmoed,	  onze	  moraal	  en	  onze	  religiositeit	  	  	  
even	  ontmaskerd,	  
en	  staan	  we	  naakt,	  	  
in	  de	  schaduw	  van	  het	  kruis,	  	  
maar	  in	  de	  zonnige	  glimlach	  van	  de	  goede	  God.	  
	  
	  
	  
	  


