
Verlossing – Romeinen 1:16-17

Lezen: Romeinen 1:16-17
PP1

Ik weet niet waar u aan denkt als u leest dat het evangelie Gods reddende kracht is of zoals de 
NBG zegt ‘een kracht Gods tot behoud’. Redding, behoud... als we christen zijn, stellen wij 
ons meestal iets voor dat in het verleden is gebeurd. Het moment waarop wij verlost werden 
van de schuld van onze zonden. Redding of behoud gaat daar inderdaad over. Maar... de vraag 
die ik u vanochtend wil stellen, is: Gaat redding of behoud alleen over het verleden, het 
moment waarop wij tot bekering kwamen, verlost werden, vergeving voor onze zonden 
kregen? Of houdt het meer in? 

De afgelopen weken heb ik een boek van Francis Schaeffer over Romeinen 1 tot 8 
doorworsteld. Neem dat worstelen maar letterlijk. Het was geen ontspannende bedlectuur. Hij 
zegt het volgende over Romeinen 1:16-17. 

PP2
Redding of behoud gaat over het verleden, het moment waarop je zonden vergeven werden, 
maar ook over het heden en de toekomst. 

Deze preek bestaat dus uit drie punten – verleden, heden en toekomst.

Verleden
PP3

We lezen een paar verzen: Rom.3:21-24. Hier wordt gesproken over zonde. Er staat dat 
iedereen gezondigd heeft, niemand uitgezonderd. Misschien bent u al 40 jaar christen, 
misschien een paar weken, misschien nog niet. Er is geen onderscheid. Iedereen heeft 
gezondigd. Iedereen heeft dus een probleem. God is rechtvaardig en moet zonde bestraffen; in 
principe zouden wij allemaal gestraft moeten worden. 

Ik zeg niet toevallig ‘in principe’. De oplossing voor ons probleem staat ook in deze tekst. Er 
is een mogelijkheid om gerechtigheid van God te krijgen. Met gerechtigheid wordt bedoeld 
God uw zonden niet meer ziet en u dus niet meer hoeft te straffen. Hoe? Door geloof in 
Christus Jezus. Geen onderscheid: iedereen.

Wilt u, zelfs als u al 40 jaar christen bent, hier nog eens bij deze prachtige boodschap stil 
staan? Jezus Christus, Zoon van God, is gestorven terwijl Hij niets verkeerd gedaan had. 
Gestorven, omdat daardoor uw zonden bedekt zouden worden. 

Schaeffer vergelijkt het in zijn boek met een kleine jongen die de jas van zijn vader 
aandoet en er helemaal onder verdwijnt, zodat er niets meer dan de jongen te zien is.  
Zo bedekt Jezus’ offer AL onze zonden. 

Als u al christen bent, dan bent u als die kleine jongen die helemaal schuil gaat onder de jas 
van zijn vader. Dan bent u, zoals dat in de Bijbel genoemd wordt, gerechtvaardigd. God kijkt 
naar u en ziet een rechtvaardig mens, een mens die geen zonde meer heeft. U bent verlost van 
de SCHULD van de zonde; dat is redding.
 



Als u zichzelf niet als christen beschouwt, dan wil ik u uitdagen om hierover na te denken en 
hier eventueel met mensen uit de kerk over te spreken. Hoe hard het ook klinkt, als God naar 
u ziet, dan ziet Hij zonde. Hij geeft u daar een oplossing voor... neem die aan.

Heden
PP4

Sommige christenen gaan na dit stukje in Rom.3:21-24 rusten. Ze denken: ‘Ha, mijn zonden 
zijn weg, ik mag ooit bij God leven, nu kan ik rustig wachten tot ik sterf.’ Als Romeinen daar 
zou eindigen, zou dat misschien een correct idee zijn. Maar dat is niet zo. 

Er is nog zoiets als het heden. U bent ooit verlost van de schuld van uw zonden, maar totdat u 
sterft, leeft u in het heden. We lezen nog een paar verzen: Rom.6:20-22

NBG v.22 - Maar thans, vrijgemaakt van de zonde, en in de dienst van God gekomen, 
hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.

Paulus stelt hier dood en leven tegenover elkaar. Het gevolg van de zonde, is de dood. Maar 
thans... nu... als je christen bent geworden en je leeft je leven elke dag. Je bent vrijgemaakt 
van de zonde, je schuld is weg. En... je bent in dienst gekomen van God, heiliging is je vrucht, 
het eeuwige leven is je einde. 

Wat gebeurt er als je verlost wordt van de schuld van de zonde? Je komt in dienst van God. 
Aha. Staat u in het leven van elke dag in dienst van God?

Heiliging is je vrucht. Dit gaat over een ander leven. Een leven dat heilig is. Een leven dat 
goede vruchten voortbrengt. In 6:4 spreekt Paulus over nieuwheid des levens. In Efeziërs zegt 
hij dat wij ‘geheel anders’ moeten leven, omdat we Christus hebben leren kennen. Misschien 
drukt dit u neer. Wie van ons kan zeggen dat hij/zij heilig is, geen fouten meer maakt? Ik 
veronderstel niemand. 

Wij zijn misschien verlost van de schuld van zonde, toch kan zonde nog macht hebben over 
ons. 

PP5
Ik wil dit illustreren aan de hand van drie manieren om met zonde om te gaan.
a) Zonde proberen te vergeten. Dit is een mogelijkheid. U bent christen en toch maak je 
fouten. Daarover ben je beschaamd, dat is niet vreemd. En je steekt de zonde weg, in een 
hoekje en doet, ook tegenover God, alsof er niets gebeurd is. Het resultaat? Je zal ongevoelig 
worden voor de zonde, zonde zal zich opstapelen in je leven en je relatie met God zal 
geblokkeerd worden.  
b) Zonde blijven vasthouden. Ik bedoel hiermee niet dat je ze niet belijdt, integendeel. Je 
kan zonde belijden, maar toch gedrukt blijven onder de schaamte van die zonde. Je kan zonde, 
vooral als je vaak in dezelfde val trapt, meedragen. Zo kan één zonde een ongelooflijk zware 
last worden. En ook hier zal je relatie met God geblokkeerd worden.
c) De laatste manier is de goede manier. Zoals je geloof nodig hebt om de schuld van de 
zonde kwijt te raken, zo heb je ook geloof nodig om de macht van de zonde kwijt te raken. 
Jezus biedt ons vergeving aan. In de eerste manier, het vergeten van zonde, doen we alsof we 
die vergeving niet nodig hebben. In de tweede manier weten we dat we vergeving nodig 
hebben, maar geloven we niet echt dat Jezus ons kan en wil vergeven. Als je oprecht spijt 
hebt, dan kan en wil Jezus je vergeven. Dan wordt zonde echt uit de weg geruimd, zelfs al 
gaat het over een regelmatig terugkerende zonde. 



In het heden, het leven van elke dag, wordt u uitgedaagd om heilig te leven. Daar is geloof 
voor nodig. U kan namelijk het voornemen nodig niet meer te zondigen. Gewoon uzelf te 
beheersen in alles wat u denkt en doet. En als u toch zondigt, kan u proberen dit zelf op te 
lossen, met een nieuw voornemen bijvoorbeeld. Dat zal allemaal falen, u zal er gefrustreerd 
door raken. Waarom? Omdat u het zelf wil doen. U rekent op uw eigen kracht, ipv op Gods 
kracht. U gelooft niet dat God u kan en wil helpen. Dat kan Hij wel, door de Heilige Geest. 

Niet door eigen kracht dus , maar door GELOOF. Er staat in Rom.1:16 dat de rechtvaardige 
door geloof zal leven. Dat gaat over de verlossing van zijn schuld, maar ook over het leven in 
het heden. Een leven in het geloof dat Jezus bij ons wil en zal zijn. Jezus kan ons verlossen 
van macht van de zonde

Uw eigen kracht is onvoldoende om heilig te leven, laat staan om vergeving van zonden te 
krijgen. God kan Zijn kracht daarvoor aan ons geven doordat de Heilige Geest in ons woont. 
Dat moet en kan onze bron van kracht zijn, een onuitputtelijke bron.

Toekomst
PP6

We lezen nog een paar verzen: Rom.8:18-19. 
Ons leven van elke dag kan lijden met zich mee brengen. Lijden kan gaan over verdrukking. 
Maar het gaat ook over ander lijden, moeilijke situaties, mensen die sterven of ziek worden, 
mensen die ons veel pijn doen, gemeentes die scheuren, ... Dat soort dingen bezorgen ons ook 
lijden. Die moeten er niet voor zorgen dat wij ons afkeren van God. Integendeel, ze moeten 
ervoor zorgen dat we ons gaan richten op God, op een toekomst bij Hem, waar Hij onze 
tranen zal afwissen. Dat is onze HOOP, daar moeten we GELOOF aan blijven hechten, daar 
moeten we naar uit blijven kijken. 

Slot
PP7

Verlossing. 
- Eerst en vooral rechtvaardiging, verlossing van de schuld van de zonde door Jezus’ bloed – 
door geloof 
- Daarna heiliging, verlossing van de macht van de zonde door geloof in de kracht van de 
Heilige Geest
- En als laatste verheerlijking, verlossing van de aanwezigheid van de zonde, als we bij God, 
de Vader zijn. Daar moeten we in blijven geloven, op blijven hopen.

Ter afsluiting wil ik nog twee prachtige verzen lezen: Rom.8:38-39. Geloof daar maar in! 
Het was zo, is zo en zal zo zijn.

Amen.


