
Hoe lezen we 
de Bijbel?

n.a.v. Romeinen
9:30-10:4



“Wat zullen wij dan zeggen? Dit:

Heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, 
namelijk gerechtigheid, die uit geloof is, doch Israël, hoewel het een wet ter
gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? 

Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Zij
hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots”  (Romeinen 9:30-32, NBG)

“Heidenen” = volken (Grieks ethnè), de mensheid bestaat uit “de volken” en 
“Israël” (Góds volk).

“Wet”  = de torah – Gods onderwijzing, méér dan de tien geboden. 

“Uitging” en “ vermeende” staan niet in de grondtekst. Er staat: “Omdat niet
uit geloof, maar als uit werken, hebben zij zich gestoten...” 
(“uit geloof” en “uit werken” slaan terug op “najagen”)

Onze tekst



Najagen maar er niet aan toekomen
”hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen”

“Najaagde” = elders vertaald met “vervolgde”  (Gal.1:23, Fil.3:6).
“aan toekomen” = elders vertaald met “over (of tot)  iets komen” d.w.z. het bereiken

(Mat.12:28, Luk.11:20, 1 Thess.2:16)



Een angstaanjagend beeld
(iets najagen en er niet aan toekomen)

Voortdurend zwoegen en toch
nooit je doel bereiken –

Zoals Sisyfus in de onderwereld
altijd maar bezig is om zijn
rotsblok de berg op te duwen
en gedoemd is om eeuwig te
falen



Alleen Israël?

Op grond van Romeinen 9:31  kun je denken: Dat najagen, dat doet Israël. 
Wij (christenen), doen dat niet. Wij geloven immers in Jezus!

Maar:

1. Romeinen 9:30 heeft betrekking op de 1e eeuw. Israël wees het evangelie van de 
opgestane Messias af terwijl niet-Joden het aannamen (Handelingen 13:46, 18:6, 
28:25-28).

2. Gelovigen uit de volken kunnen dezelfde fouten maken als Israël. Men liet zich
destijds al “afbrengen tot een ander evangelie dat geen evangelie is” (Galaten
1:6-7). Paulus zegt: “Beroem u niet tegen de takken… Wees niet hoogmoedig, 
maar vrees!” (Romeinen 11:18,20). 

3. Wat met Israël is gebeurd, is hun overkomen “tot voorbeeld, ter waarschuwing
voor ons” (1 Korinthe 10:11)



Waarom niet bereikt?
“Omdat het hierbij uitging…. van werken” (Romeinen 9:32)

GIJ ZULT….

Geen andere goden hebben…
Geen beeld maken…
U daarvoor niet buigen…
De Naam niet ijdel gebruiken…
Rusten op de sabbat…
Niet doodslaan…
Niet echtbreken…
Niet stelen…
Geen vals getuigenis spreken…
Niet begeren…

JULLIE MOETEN… 
(DOEN, hiernaar streven, 
je inspannen om…)

Uitgaan
van werken



De gevolgen (1)

De blik naar beneden gericht – op jezelf.

“ Ik moet…”

“ Doe ik dat?”

“Wat breng ik ervan terecht?”

(voor wie “uitgaat van werken”)



De gevolgen (2)

Moeten… de positie van een slaaf
(Galaten 4:1,7,24)

Bij elke Schriftlezing opnieuw vaststellen dat
je hebt gefaald (mits je eerlijk bent, Jakobus
2:10).

“Een juk op de hals dat noch onze vaderen, 
noch wij hebben kunnen dragen” 
(Handelingen 15:10)

Vrezen… (voor straf, of afwijzing, Romeinen
8:15, 1 Johannes 4:18)

Daarom weinig vreugde aan bijbellezen!

(voor wie “uitgaat van werken”)



De gevolgen (3)

God beschouwd als Iemand die veel
van je eist:

“Zo zal voor hen het woord des 
HEREN zijn: wet op wet, wet op wet, 
eis op eis, hier wat, daar wat…”  
(Jesaja 28:13a)

Je uiterste best doen om beter te
worden en toch niet vooruit komen: 

“…opdat zij bij hun gaan achter-
waarts struikelen en te pletter
vallen, verstrikt en gevangen
worden” (Jesaja 28:13b)  

Zoals een stuk wild dat in de val is 
gelopen.

(voor wie “uitgaat van werken”)



De gevolgen (4)

Eer willen hebben van je werk.

Niet kunnen hebben dat God daar een streep
(liever gezegd: een kruis) door haalt, en “om
niet” geeft aan mensen die zich minder 
hebben ingespannen dan jij.

“Deze laatsten hebben één uur gewerkt en gij
hebt hen met ons gelijk gesteld, die een zware
dag en de hitte hebben doorstaan!”  
(Mattheüs 20:12)

“Nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit
heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt
gij voor hém het gemeste kalf laten slachten!” 
(Lukas 15:30)

“ Zij hebben zich gestoten aan de steen des 
aanstoots (Romeinen 9:32)” 

(voor wie “uitgaat van werken”)



De gevolgen (5)

Beslist niet de hele wet naleven maar enkele
voorschriften uitkiezen (“als uit werken”, dus
niet echt, Romeinen 9:32)

De een vindt dit belangrijk, de ander dat –
afhankelijk van richting of stroming
(“eigendunkelijke godsdienst”, Kolossenzen
2:23)

Anderen veroordelen die niet zo leven zoals jij
(“Die schare, die de wet niet kent, vervloekt
zijn zij!”, Johannes 7:49).  

Bouw van scheidsmuren en groeiende
verdeeldheid

(voor wie “uitgaat van werken”)



De juiste weg
“Uitgaan…. van geloof” (Romeinen 9:32)

GIJ ZULT….

Geen andere goden hebben…
Geen beeld maken…
U daarvoor niet buigen…
De Naam niet ijdel gebruiken…
Geen werk doen op sabbat…
Niet doodslaan…
Niet echtbreken…
Niet stelen…
Geen vals getuigenis spreken…
Niet begeren…

JULLIE MOETEN… 
(doen, hiernaar streven, 
je inspannen om…)

Uitgaan
van werken

JULLIE ZULLEN… 
(omdat Ik het zeg zal het  
zo worden ook al is het 
voor jullie onbereikbaar)

Uitgaan
van geloof

“Niemand wordt
rechtvaardig door de wet 
na te leven!” (Romeinen
3:20, Galaten 2:16, NBV)



Abraham als voorbeeld

“Uw lijfelijke zoon, die zal uw
erfgenaam zijn… Zie toch op naar de 
hemel en tel de sterren… Zo zal uw
nageslacht zijn” (Genesis 15:4-5)

Ik moet een zoon krijgen… door 
met Hagar te trouwen kan ik de 
belofte in vervulling doen gaan. 
Er is wel haast bij… (Genesis 
16:2, Galaten 4:22)

Ook al ben ik bijna 100 en Sara 
bijna 90, als God het zegt dan
krijgen wij een zoon ! Hij maakt
doden levend en roept het niet-
zijnde tot aanzijn (Romeinen
4:16-25, Hebreeën 11:11-12)

Uitgaan
van werken

Uitgaan van
geloof



Voorbeeld 2: Exodus 20:3 

Goede vertalingen gaan uit van geloof:

“Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben” 
(Statenvertaling, Lutherse vertaling, NBG)

“U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij” (Willibrord-vertaling)
“Ge zult geen andere goden naast Mij hebben” (Petrus Canisius-vertaling)
“Niet zal dit er voor jou wezen: ándere goden, bij Mijn aanschijn” (Naardense Bijbel)

Minder goede vertalingen gaan uit van werken:

“Houd er geen andere goden op na” (Groot Nieuws Bijbel)
“Vereer geen andere goden zodat je Mij zou vergeten” (Beeldspraak)
“Vereer naast mij geen andere goden” (Nieuwe Bijbel Vertaling)
“U mag geen andere goden aanbidden dan Mij” (Het Boek)
“Je mag geen andere goden aanbidden” (het Hoogste Woord)
“Jullie mogen geen andere goden vereren” (Startbijbel)

(Moderne vertalingen zijn leesbaar, maar stellen ten onrechte de mens centraal)



Het resultaat (1)

De blik omhoog gericht – op God.

“U zult…”

“Hij die belooft is getrouw,
Hij zal het ook doen” (1 
Thessalonicenzen 5:24)

Je bent een rechtvaardige – niet
omdat je zoveel presteert of zo
goed je best hebt gedaan, maar
omdat je God gelooft op zijn
woord (Romeinen 4:3-5).

(voor wie uitgaat van geloof)



Het resultaat (2)

Niet langer slaaf, maar zoon (Romeinen
8:15,29; Galaten 3:26, 4:4-7, Efeze 1:5) 
(NB vrouwen zijn ook zonen!)

Staan in de vrijheid (Galaten 5:1)

Vrede met God (Romeinen 5:1)

Volmaakte liefde drijft de vrees uit
(1 Johannes 4:18)

Blijdschap en optimisme
(Filippenzen 1:25, 2:18, 3:1, 4:4-7)

(voor wie uitgaat van geloof)



Het resultaat (3)

Een andere kijk op de Bijbel:

“ Voorwaar, door mensen die een
onverstaanbare taal spreken en in een
vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, 
die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust, geeft
de vermoeide rust, en dit is de verademing –
maar zij wilden niet horen” (Jesaja 28:11-12, 
aangehaald door Paulus in 1 Korinthe 14:21)

Geen zware last of strenge eis, maar rust en 
verademing!

Gods woord ervaren als voedsel, waarvan je 
groeit en kunt genieten (1 Petrus 2:2).

(voor wie uitgaat van geloof)



Het resultaat (4)

Niet jij hebt iets gedaan, maar God heeft alles
in en door jou tot stand gebracht. Dus:

“Alle roem is uitgesloten” (Romeinen 3:27).

“Wie roemt, roeme in de Here” 
(1 Korinthe 1:31, 2 Korinthe 10:17)

Alles wat je bent en alles wat je hebt, heb je 
gekregen (1 Korinthe 4:7)

 Je kunt nergens op prat gaan, je nergens op 
laten voorstaan, nergens over snoeven. Je 
bent niet meer dan een ander. Hooguit heb je 
wat meer gekregen.

(voor wie uitgaat van geloof)

GEEN ROEM !!!!



Het resultaat (5)
(voor wie uitgaat van geloof)

Alles mag (“is mij geoorloofd”) maar…

“niet alles is nuttig” (1 Korinthe 6:12, 10:23)

“weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn?... verheerlijkt dan
God met uw lichaam” (1 Korinthe 6:12,15,20)

“niet alles bouwt op. Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is” (1 
Korinthe 6:23-24) 

“Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing
bevordert” (Romeinen 14:19)

“Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn
eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem 
vast te doen staan!” (Romeinen 14:4) 



Bezwaren

Uitgaan van geloof? Beamen wat God zegt genoeg om rechtvaardig te zijn?

Dat zou maar makkelijk wezen…

Zonder inspanning komt er toch niets tot stand ! 

Geloof zonder werken is dood.

De Bijbel spreekt toch duidelijk over werken…..

En ook over erekransen…

Over overwinnaars….

En over loon in de hemelen….



Jawel, maar hoe?
• God werkt zowel het willen als het werken in ons (Filippenzen 2:13)

• Daarom zijn wij meer dan overwinnaars (Romeinen 8:37) Wie vecht kan
overwinnaar worden maar wie mag rusten omdat God de strijd voert is 
méér dan overwinnaar ! (heeft bij voorbaat al gewonnen)

• Goede werken heeft Hij bereid (Efeze 2:10)

• We mogen overvloedig zijn in het werk VAN de Heer (1 Korinthe 15:58, 16:10)
(d.w.z. Gods eigen werk, niet: het werk VOOR Hem!)

• Meer gearbeid dan allen, doch niet ik, maar de genade Gods..  
(1 Korinthe 15:10) Niet ik, maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20)

• Beoordeeld wordt HOEDANIG ons werk is  (1 Korinthe 3:13)
(niet hoeveel, maar van welke aard – was het Goddelijk, of menselijk?)

• Het loon dat Christus uitbetaalt is Zijn loon (Openbaring 22:12)
(d.w.z. het loon van de Messias, niet óns loon)



Kortom…

Zo makkelijk is het Evangelie !

Waarvan ga je uit? Wat hoor je?
Een zware taak, of een belofte?



Vragen

1. Als je terugkijkt op je eigen leven, zeg je dan: “Ik zoek God al jaren, maar of Hij er echt
is?”. Of: “Ik zocht God helemaal niet, maar Hij liet zich vinden”?

2. Is  een christen iemand die netjes leeft, trouw naar de kerk gaat, goede doelen
steunt? Of: iemand die alles van God verwacht?

3. Kunnen wij óók “ijver voor God hebben maar zonder verstand” en “een wet ter
gerechtigheid najagen maar aan die wet niet toekomen? (Rom.9:31, 10:2)”

4. Wetsgetrouwe Joden ergerden zich aan het feit dat Jezus zich ontfermde over  buiten-
beentjes: “Hij is een vriend van tollenaren en zondaren!” (Lukas 7:34). Hoe is dat bij
ons? Zijn we trots op onze godsdienstigheid? Hoe kijken wij naar buitenstaanders?

5. Paulus schreef aan de Korinthiërs: “Ik zoek niet het uwe, maar u” (2 Korinthe 12:14). 
Zou God tegen ons kunnen zeggen: “Ik zoek niet jullie prestaties maar jullie
vertrouwen”?


