
Romeinen 4 OF LOON OF GESCHENK. 

In de eerste drie hoofdstukken oordeelt Paulus hard over de wettische Joden die het verwachten van 

het houden van de wet. In de rechtspraak zijn twee getuigen nodig voor een veroordeling. In dit hoofdstuk 

brengt Paulus twee getuigen naar voren. Twee getuigen zijn bij de Joodse rechtspraak verplicht om een 

veroordeling te krijgen. Deut. 19: 15 Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot 

enige ongerechtigheid of tot enige zonde, bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring 

van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Daarom treden ook twee 

getuigen op in Openbaring 11.  

 Vraag: Wat versta je onder: Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben 

Ik in hun midden (Mat. 18: 20)?  

Deze uitspraak heeft te maken met de tucht binnen de gemeente. Dat wordt duidelijk als je de verzen 

15-22 in verband leest. 

 
1Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft? 2Immers, 

als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. 

3Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend 

[1]. 4Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend [2] naar genade, maar naar wat men 

hem verschuldigd is. 5Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze 

rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid [3]. 

Abraham geloofde God 

 Vraag: Wat wordt verstaan onder ‘blind’ geloof? Was het geloof van Abraham ‘blind’? Welke 

aanwijzingen zijn daarvoor (Gen. 15: 8)? Is ‘blind’ geloof überhaupt wel Bijbels geloof?  

 Vraag: die niet werkt wat vind je van de volgende redenen voor jouw redding? 

o Omdat ik mij best heb gedaan om een goed christen te zijn 

o Omdat ik in God geloof en Hem probeer te gehoorzamen 

o Omdat i met heel mijn hart in Hem geloof 

gerekend tot gerechtigheid dit is eigenlijk een boekhoudkundige term. Geld wordt omgelabeld; bij 

huurkoop wordt de huur een afbetaling. Paulus bedoelt hier dat een schuld kwijtgescholden wordt. De 

mens krijgt een nieuwe status. Hij is weer beeld van God. 

 Vraag: een struikrover zegt tegen je ‘je geld of je leven’. Je geeft je geld en daarna schiet hij 

je dood. Was dat woordbreuk?  

 Wat is OF-OF en wat is het verschil met OF? Hoe verhoudt zich dat in verzen 4 en 5?  

OF LOON OF GESCHENK. Voor werk heb je recht op loon. Het uitbetalen van loon is een verplichting, een 

geschenk wordt uit vrije wil gegeven. Als je schuld hebt, is het genade als de schuld uitgeveegd wordt. 

Paulus geeft aan OF je bewerkt je eigen heil door te werken, dan heb je daar recht op en je kunt je 

daarop laten voorstaan, OF je wordt door God eenzijdig rechtvaardig verklaard uit genade. Je goede 

werken tellen niet mee.  

 Vraag: hoeveel partijen zijn nodig een verbond te sluiten? Zie Gen. 15. 

Abraham is de aartsvader van de Joden. Hij had al voor de wet en de besnijdenis een relatie met 

God. Die relatie was eenzijdig. De Joden probeerden de relatie tweezijdig te maken en in die valkuil 

trappen wij ook vaak. Abraham geloofde in God, maar gehoorzaamde Hem niet altijd. GELOOF IS NIET gelijk 

te stellen met GEHOORZAMEN. 

 Vraag: Wie is moreel hoogstaander Abraham of Farao? Gen. 12: 10-20. 

 

6Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent [4], zonder werken: 

7Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, 8welzalig is 

de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. [5].   

David is de grote koning van de Joden. Paulus haalt er dus twee kroongetuigen erbij. Twee getuigen 

zijn nodig bij rechtspraak. Beide getuigen verklaren hetzelfde. Rechtvaardiging wordt je toegerekend, zelf 

verdienen is onmogelijk. GELOOF IS VERTROUWEN OP GODS RECHTVAARDIGING. 

 

9Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen 

immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. 10Hoe is het hem dan 

toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene! 



11En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het 

geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, 

hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden; 12en om een 

vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook 

wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog 

onbesneden was.  

Teken ontvangen dus gekregen en niet verdiend. 

 Vraag: wat is verzegelen, bezegelen, het zegel verbreken, je stempel ergens op drukken? 

Een zegel is een bewijs van echtheid en werd gezet met een zegelring door een bevoegd persoon. 

Wandelen is een ontspannende bezigheid. Je staat niet stil, maar je maakt progressie (2 Petr. 1: 3-8). 

 Vraag: waarom is Abraham voor Jood en heiden een vader?  

Hij is als onbesneden goddeloze rechtvaardig verklaard, pas daarna werd hij besneden. 

 Vraag: wat is de consequentie dat God goddelozen rechtvaardig verklaart? 

Dit sluit meteen uit dat geloof als ‘deugd’ zou worden aangerekend en als creditpost tegenover de 

schuld zou staan.  Zie vers 1 maar niet bij God. 

13Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam 

van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. 14Immers, als zij die uit de wet 

zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte tenietgedaan. 15De wet 

brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. 16Daarom is het uit het 

geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele 

nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham 

is, die een vader is van ons allen, 17zoals geschreven staat, Ik heb u tot een vader van vele volken 

gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, 

en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. 18En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd 

dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht 

zijn. 19En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven 

was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. 20En 

hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, 

terwijl hij God de eer gaf. 21Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat 

beloofd was. 

Offeren van Izaäk vereiste de volledige overtuiging dat God machtig genoeg was een geofferde Izaäk 

kinderen kon verwekken. Dat was immers de belofte van God. 

 

22Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. 23Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven 

dat het hem toegerekend is, 24maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan 

ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, 25Die om onze 

overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. 

 

Extraatje 

In Genesis wordt het volk van Abraham vergeleken met sterren aan de hemel en zand der zee (Gen. 22: 

17, Hebr. 11: 12). Dit beeld vind je terug in Openbaring.. we werken dat niet verder uit, maar is wel 

opvallend. 


