
 

 

Romeinen 2 ‘Veeg ze maar dominee, veeg ze maar.’  

 

Bij een ‘stevige’ preek was dit het vaste preuvelement van een oude kerkganger in Feanwâlden Spiegeltje 

spiegeltje aan de wand… 

De gemeente van Rome bestond uit twee kampen; de Joden en de Romeinen. Zoals in elk gezin boterde 

het niet altijd. Dat was ook zo bij de verloren zoon en zijn broer. 

 Vraag: wij – zij denken, heb je daar voorbeelden van?  

 Hoe breng je dit hoofdstuk in verband met de gelijkenis van de verloren zoon? Hoofdstuk 1 gaat over 

de jongste weggelopen zoon, dit gedeelte gaat over de oudste ‘trouwe’ zoon. Beiden hebben het 

evangelie nodig. 

[CONSTATERING/WAARNEMING] Daarom bent U niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen 

oordeelt, want waarin U de ander oordeelt, veroordeelt U UZELF. U immers die anderen oordeelt, doet 

dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is 

over hen die zulke dingen doen 

In het vorige hoofdstuk ging het over HEN en nu staat er opeens U, dus IK val daar ook onder (Joh. 8: 

1-11). Niet alleen het daadwerkelijk uitvoeren van de zonde, maar ook het hart is fout. Matth. 5: 21 vv  

En U [IK], o mens, die HEN OORDEELT die zulke dingen doen, en ze ZELF OOK DOET, denkt u dat U aan het 

oordeel van God ZULT ONTKOMEN? 

Een oordeel vellen is geloven dat een ander Gods oordeel verdient, maar jij niet! God veroordeelt niet, 

dat doe jezelf. Matth. 7: 1-2 Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee 

u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. 

2 Sam. 11: 7 Toen zei Nathan tegen David: U bent die man! 

[VRAAG] Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten 

dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? 

Zelfverlossing: berouw is niet nodig. Ik lost het zelf op. Zie ook 2 Petrus 3: 9. 

 

[UITWERKING] Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf 

toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, Die 

ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, 

eer en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven. 

DENKERTJE de weg van Bileam Farao had in zijn hart besloten de Israëlieten niet te laten gaan. Het 

Hebreeuwse חזק (hazaq) betekent verhardde of versterkte en hart of wil is לב (lef). Daarom kun je even 

goed lezen dat God de wil van Farao versterkte. God gaat niet tegen de vrije wil van farao in. Hij 

versterkt het voornemen van farao, die aan kokervisie leidt. Bileam was ook vastbesloten met Balak 

zaken te doen. God had het verboden, maar met de afgoden waarmee Bileam contact had, viel te 

onderhandelen. Bileam stelt God op dezelfde hoogte met die afgoden. Uit vrije wil Jes. 7: 16 en Deut. 

30: 19 kies je voor of tegen God. Kiezen is een veel voorkomende actie in de Bijbel. 

 

 Vraag:  Behouden door werken? Spreekt Paulus zichzelf hier tegen zie 1: 16-17? 

Paulus citeert hier Ps. 62. Hij schetst twee soorten mensen: ten eerste zij die veinzen de koning te 

steunen, maar ondertussen liegen en bedriegen (vs. 4-5) en ten tweede zij die op God vertrouwen (vs. 

2). In vers 9 staan de daden van de rechtvaardige. Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw 

hart uit voor Zijn aangezicht. In het Hebreeuws zijn woord, daad, zaak en ding דבר (davar) hetzelfde. 

Wat je denkt, doe je. Let op het financiële taalgebruik van Paulus: rijkdom, ophopen en vergelden 

(uitbetalen naar geleverd werk). De daden zijn niet de oorzaak van de redding, maar het gevolg. Met de 

daden wordt God verheerlijkt. 



 

 

Wat is het eeuwige leven? Joh. 17: 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige 

God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. 

Hun echter die twistziek (1) zijn en ongehoorzaam aan de waarheid (2), maar gehoorzaam aan de 

ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen 

over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek, 

maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de 

Griek. 

De lakmoesproef voor je geloof: geldingsdrang (1) en de waarheid niet doen (2). Lees deze tekst 

ook eens door ‘Jood’ te vervangen door ‘christen’ en ‘Griek’ door ‘buitenkerkelijken’. Ieder die het goede 

werkt, die draagt dus vrucht (Ps. 1). (Lezen M. 11: 12-26) De verdorde vijgenboom daarentegen beloofde 

heel wat vruchten, maar zal nooit meer opbrengst geven (= dood geloof). Let ook op de sandwich 

structuur en de context van de gebeurtenis. Jezus geeft aan dat dit Joodse tempelgeloof heel wat lijkt, 

maar het biedt geen ruimte aan de heidenen. De voorhof was niet bedoeld voor economisch gewin, 

maar om heidense volken onderdak te bieden. 

 Vraag:  Welke keuze geeft Paulus hier? Slaaf van Christus of de zonde. Kies heden wie gij dienen zult. 

Want er is geen aanzien des persoons bij God. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook 

zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld 

worden. 

Want kan wijzen op oorzaak->gevolg of op reden->conclusie. ‘Want’ is een belangrijk signaalwoord.  

God is onpartijdig. Lezen Joz. 5: 13-14 Hij is zelfs bij de intocht in Kanaän niet tegen de Kanaänieten. 

Die roepen het kwaad over zichzelf af. God trekt niet voor, ook niet in de rechtspraak (Lev. 19: 15) U 

mag geen onrecht doen in de rechtspraak, u mag geen partij trekken voor de arme en de aanzienlijke 

niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. 

Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen 

gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de 

wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet 

geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen 

of ook verontschuldigen elkaar. 

Jakobus noemt geloof zonder werken een dood geloof. Een levend geloof herken je aan de vruchten 

(Matth. 21: 19). Niet hoorders ZIJN rechtvaardig, maar daders WORDEN gerechtvaardigd.  

Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus 

Christus, overeenkomstig mijn Evangelie. Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in 

God, en kent Zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent 

van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een 

opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming 

van de kennis en van de waarheid hebt. 

Vervang ‘Jood’ eens door ‘christen’ in dit gedeelte. U wordt christen genoemd ….. dan is dit een aanklacht 

tegen kerkmensen. Je bent overtuigd van je gelijk en hebt ‘recht’ op vergeving. Jood is hier gezien als 

een superieur mens.  

 Vraag:  Welke kenmerken noemt Paulus hier voor Joden (christenen) en wat ontbreekt? Lees 1Kor. 13. 

U dan die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, 

steelt u zelf? U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die de afgoden 

verfoeit, pleegt u zelf tempelroof? 



 

 

Een moraalridder met opgeheven vingertje. De fouten bij een ander worden scherp gezien en veroordeeld, 

maar de eigen foutjes worden vergoelijkt (lezen Joh. 8: 1-11). N.B. Ik weet drommels goed of ik naast 

mijn vrouw of een vreemde vrouw lig, maar mijn gierigheid (stelen in vermomming) is al moeilijker te 

ontdekken en zeker mijn hoogmoed (verfoeiing van mens en afgod) is een welhaast onzichtbaar probleem. 

Ik ben er trots op geen afgoden te dienen, toch? Zelftest: Laat ik mij veranderen door wat ik in de 

Bijbel lees of is het ‘Veeg ze maar dominee, veeg ze maar.’ 

DENKERTJE de weg van de duivel Die laatste wil je graag helpen een zonde zoals overspel of goklust 

te overwinnen, als hij je maar een greintje hoogmoed terug mag geven. Waarom? 

U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want de Naam van God wordt, 

zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. 

Velen willen de Heer niet omdat het grondpersoneel zo slecht is. Geldzucht tiert ook in de kerk en bij 

kerkmensen weelderig. Buitenstaanders zien dat vaak scherp. Hier kom je Nabal weer tegen. 

Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is 

uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet 

in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die 

overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die mét de 

letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet híj is Jood die het in 

het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood 

die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de 

letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. 

Joden lieten zich erop voorstaan de wet te hebben en besneden te zijn. In feite dus zelfverlossing op 

basis van eigen verdienste of status. De relatie met God was gebaseerd op trots. En wij? Vertrouwen wij 

op ons geloof of op Christus? Paulus geeft aan dat niet de letter van de wet belangrijk is, maar de 

gezindheid van het hart. Daar komt het op aan. 


