KONINKRIJK.
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LES 06

GEBED

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem.
Wijd deze groep en les toe aan de Heere.

2

UITWISSELEN (20 minuten)

[STILLE TIJDEN]
DEUTERONOMIUM 8 – 11

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Deuteronomium 8 - 11). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op
wat hij deelt. Maak aantekeningen.
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MEMORISATIE (5 minuten)

[HET KONINKRIJK VAN GOD]
REPETITIE VAN SERIE I

Repeteer twee aan twee de 5 Bijbelverzen van serie I: “Het Koninkrijk van God”.
(1) Ingaan in het Koninkrijk. Johannes 3:3,5. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren
wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.
(2) Verwelkom kinderen in het Koninkrijk. Lukas 18:16-17. Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen
niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar zeg Ik u: Wie het koninkrijk van God niet ontvangt
als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.
(3) Verkondig het evangelie van het Koninkrijk. Matteüs 24:14. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.
(4) Kijk niet om bij dienen in het Koninkrijk. Lukas 9:62. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijk naar wat
achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God.
(5) De triomf van het Koninkrijk. Daniël 2:44. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een
Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk
zal overgaan. Het zal al die ander koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.
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BIJBELSTUDIE (85 minuten) [DE BRIEF AAN DE ROMEINEN]
ROMEINEN 2:1-16

Introductie. In Romeinen 1 toonde Paulus aan dat de heidenen Gods toorn moeten ervaren en dat zij Gods
gerechtigheid (verlossing) nodig hadden. Daar waren de Joden te Rome het helemaal mee eens: de goddeloze en
onrechtvaardige heidenen verdienden Gods toorn en konden met hun werken Gods gunst niet winnen.
Maar de Joden dachten nog steeds dat God de Joden anders dan de niet-Joden (de heidenen) zou oordelen, omdat zij
dachten dat de Joden Gods uitverkoren volk was en Joden bijzondere voorrechten bezaten. Zij geloofden dat God
beloofd had dat als de Joden de Wet onderhielden, zij vrijgesteld waren van Gods toorn. Daarom toont Paulus in
Romeinen 2:1-16 aan dat de Joden voor zichzelf Gods toorn ophoopten en dat de Joden evenals de heidenen Gods
gerechtigheid (verlossing) nodig hadden.
STAP 1. LEES.

GODS WOORD

Lees. We gaan Romeinen 2:1-16 met elkaar bestuderen.
Laat ieder groepslid omstebeurt één vers uit die Bijbelgedeelte voorlezen.
STAP 2. ONTDEK.

WAARNEMINGEN

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?
Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART?
Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op
in je Bijbelstudie notitieboek.
Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in
de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.
Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen
dan deze.

© 2016 DOTA Handleiding 9

Les 6. Romeinen 2:1-16

1

2:1-4

Ontdekking 1. De reden waarom ook de Joden veroordeeld (verdoemd) worden.
(1) De Joden zijn hypocrieten (Romeinen 2:1).

De heidenen waren openlijk gedegenereerd. Zij deden zelf kwaad (Romeinen 1:18) en gaven hun goedkeuring aan
mensen die kwaad deden (Romeinen 1:32).
De Joden deden alsof zij goed en rechtvaardig waren. Zij veroordeelden de heidenen voor het kwaad dat zij deden,
terwijl zij hetzelfde kwaad deden (Romeinen 2:21-22)! De neiging om de heidenen te veroordelen voor hun
godsdienstige en morele perversiteit was een nationaal kenmerk van de Joden. Paulus beschrijft de Joden met de
woorden, “O mens, wie u ook bent die anderen oordeelt”. Het feit dat de Joden anderen oordeelden, bewijst dat zij het
recht van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen (Romeinen 1:32) Daarom zijn de
heidenen niet te verontschuldigen (Romeinen 1:20), maar ook de Joden zijn niet te verontschuldigen (Romeinen 2:1)!
De blindheid en huichelarij van de Joden was dat zij de heidenen veroordeelden voor het kwaad dat zij zelf ook deden!
Zij zagen niet in dat met hun veroordeling van de heidenen zij ook zichzelf veroordeelden.
(2) De Joden waren aanmatigend (Romeinen 2:2-3).

De Joden gingen ervan uit dat Gods oordeel over de Joden op een andere regel dan de waarheid zou berusten. Zij
verwachtten dat God de Joden zou oordelen, maar niet op grond van hun werkelijke gedrag, maar op grond van hun
(uitverkoren) nationale en godsdienstige relatie tot God. Zij geloofden dat op grond van de volgende feiten Joden alleen
(en niemand anders) Gods bijzondere volk zijn en daarom vrijgesteld van straf zijn:
• Zij beleden geloof in alleen één God (Deuteronomium 6:1)
• Zij baden driemaal elke dag (Daniël 6:10)
• Zij vasten gedurende vier maanden elk jaar (Zacharia 8:19) of zelfs tweemaal per week (Lukas 18:12)
• Zij gaven een tiende (Maleachi 3:10; Lukas 18:12) en zelfs drie tienden (Leviticus 27:30; Deuteronomium
14:22-29) aan hun godsdienst
• Zij gingen driemaal per jaar op een pelgrimsreis naar Jeruzalem (Deuteronomium 16:16)
• Zij maakten aanspraak dat zij van Abraham afstamden (Matteüs 3:7-12; 8:10-12; Johannes 8:30-44)
• Zij waren besneden (Handelingen 15:1,7-11) en meenden dat zij de wet (de Thora, de Sharia) onderhielden.
Maar Gods oordeel zal niet gebaseerd zijn op hun aanspraak “Joden” te zijn, maar op hun werkelijke leven en werken.
Gods veroordeling van de schuldigen tot verdoemenis (Romeinen 5:16; 13:2) is gebaseerd op “de waarheid”, dat wil
zeggen, “de werkelijkheid” van hun leven en daden. Daarom is Gods oordeel volkomen onpartijdig. “Er is geen aanzien
des persoons bij God” (Romeinen 2:11). Joden hebben geen bevoorrechte positie boven niet-Joden (de heidenen). Joden
moeten niet denken dat zij Gods veroordeling tot de verdoemenis zullen ontlopen!
(3) De Joden toonden verachting (Romeinen 2:4).

Door heel de geschiedenis van de Joden was God goedertieren, verdraagzaam en geduldig tegenover de Joden. Hij
toonde Zijn goedertierenheid door een dergelijk klein volkje als Zijn verbondsvolk te beschouwen (Deuteronomium
7:7-9). Hij toonde Zijn verdraagzaamheid door hen niet telkens voor hun zonden te straffen. En Hij toonde Zijn geduld
met hen door hun provocaties tegen Hem te verdragen.
Maar gedurende de hele geschiedenis en zeker in de tijd van Paulus hebben de Joden Gods bemoeienissen met de Joden
veracht (Handelingen 13:42-52; 17:13; 28:23-28). De Joden waren zo overtuigd van hun eigengerechtigheid dat zij
Gods genade in Jezus Christus verwierpen. In hun blindheid, verharding en arrogantie hebben zij Gods
goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld met hen verkeerd uitgelegd als een garantie dat God hun persoonlijke
zonden toeliet en hen niet zou veroordelen (verdoemen)! De Joden waren overtuigd dat de niet-Joden (de heidenen) zich
wel moesten bekeren! Maar de Joden waren even overtuigd dat zij zich niet hoefden te bekeren. Joden begrepen niet dat
de bedoeling van Gods goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld met hen was om hen tot bekering te leiden
(2 Petrus 3:9). Daarom bleven de Joden weigeren zich te bekeren (Romeinen 10:21). Paulus spreekt dus niet over Gods
bijzondere genade die mensen altijd tot bekering leidt (Romeinen 8:29-30), maar over Gods algemene genade die
bedoeld is om mensen tot bekering te leiden (Handelingen 14:17; 17:24-27).
2:5-16

Ontdekking 2. De verkondiging van Gods veroordeling op de laatste oordeelsdag.
(1) De laatste oordeelsdag gaat zeker komen (Romeinen 2:5).

Door te weigeren zich te bekeren, hoopten de Joden voor zichzelf Gods toorn op (vergelijk Gods toorn tegen de nietJoden) ( Romeinen 1:18). “Gods toorn” is de rechtvaardige reactie en billijke uitdrukking van Gods recht en waarheid
tegen de zonden van de Joden. In de tijd van Paulus was God nog steeds geduldig tegenover de Joden (vergelijk zijn
geduld tegenover de niet-Joden) (2 Korintiërs 6:1-2; 2 Petrus 3:9), omdat Hij niet meteen Zijn woede (verbolgenheid,
toorn) tegen hen uitvoert, maar uitstelt tot de laatste oordeelsdag. Maar op de laatste oordeelsdag zal God Zijn
opgehoopte toorn uitvoeren tegen de Joden (en de niet-Joden) die geen berouw tonen en zich niet bekeren.

© 2016 DOTA Handleiding 9

Les 6. Romeinen 2:1-16

2

(2) Gods vijf criteria van oordeel op de laatste oordeelsdag (Romeinen 2:6-12).
Ten eerste. Gods laatste oordeel zal universeel zijn.

God zal alle niet-Joden (heidenen) en alle Joden oordelen.
Geen enkele groep mensen uitgezonderd! De gelovigen in Jezus Christus zullen niet verdoemd worden tot de eeuwige
dood (de hel) (Johannes 5:24), maar zij zullen geoordeeld worden voor hoe zij als christenen geleefd hebben
(2 Korintiërs 5:10).
Ten tweede. Gods laatste oordeel zal rechtvaardig zijn.

God zal elk individu oordelen in overeenstemming met
zijn “werken” (hoe hij geleefd heeft en wat hij gedaan heeft). Op de laatste oordeelsdag zullen alle mensen die ooit op
de aarde geleefd hebben voor de oordeelstroon van Jezus Christus staan om geoordeeld te worden. Het boek des levens
zal geopend worden en als iemand niet blijkt ingeschreven te staan in het boek des levens van het Lam, zal hij in de
poel die van vuur en zwavel brandt gegooid worden (Openbaring 20:12b,15; 21:27). Het boek des levens bevat alle
namen van de ware gelovigen in Jezus Christus (Johannes 5:24; 6:37; 10:28-30; 17:12). Ook andere boeken zulle
geopend worden en mensen zullen geoordeeld worden in overeenstemming met wat in deze boeken opgetekend staat
(Openbaring 20:12a,c; Matteüs 16:27). Mensen zullen niet geoordeeld worden voor de zonden van andere mensen
(Ezechiël 18:20). Maar mensen zullen geoordeeld worden in overeenstemming met de kwaliteit van hun eigen werken
(1 Korintiërs 3:12-15).
Ten derde. Gods laatste oordeel zal billijk zijn.

God zal mensen belonen of straffen. Op de laatste oordeelsdag zal
God de rechtvaardigen (de gelovigen in Jezus Christus) belonen met het eeuwige leven. Maar de onrechtvaardigen (de
mensen die niet in Jezus Christus geloven) zal Hij straffen met de eeuwige straf (Matteüs 25:31-46). Het is onjuist te
zeggen dat dit Bijbelgedeelte uitsluitend over de wet en niet het evangelie handelt, omdat het onderricht van Paulus over
de laatste oordeelsdag een onderdeel van het evangelie is (Romeinen 2:16)! Het is ook onjuist te zeggen dat de wet (van
Mozes) Gods criterium voor het oordeel van ongelovigen en ongelovigen zal zijn. Niet de wet, maar de werken van
mensen in het licht van Gods openbaring (inclusief Zijn algemene openbaring) zal het criterium voor het laatste oordeel
zijn!
Ten vierde. Gods laatste oordeel zal geen bevoorrechting (vriendjespolitiek) zijn.

God zal de Joden en de nietJoden (heidenen) met precies dezelfde criteria oordelen. De woorden: “Eerst over de Jood, en ook over de Griek” (2:10)
mogen niet uitgelegd worden dat God de Joden milder zal oordelen dan de niet-Joden (de heidenen). God is de God van
zowel Joden als niet-Joden (Romeinen 3:29). Er is geen aanzien des persoons bij God (Romeinen 2:11). God zal de
Joden en de niet-Joden met precies dezelfde criteria oordelen. In de geschiedenis hebben de Joden het evangelie het
eerst ontvangen. Daarom zullen in de laatste oordeelsdag de Joden ook het eerst geoordeeld worden. De Joden die
christen geworden zijn, zullen het eerst in het openbaar als rechtvaardig verklaard worden en beloond worden
(Romeinen 1:16; 2:10). Maar de Joden die ongelovig gebleven zijn, zullen het eerst in het openbaar tot de eeuwige
bestraffing verdoemd worden (2:9).
Ten vijfde. Gods laatste oordeel zal absoluut redelijk zijn.

God zal mensen oordelen in overeenstemming met
hoeveel zij wisten over God en Gods wil. Er bestaan twee groepen mensen in de wereld.: “De mensen die zonder de wet
zijn” en “de mensen die onder de wet zijn” (letterlijk: “in de wet zijn”) (Romeinen 3:19)”. Maar omdat “het werk van
de wet (bedoeld word: de morele vereisten van de Tien geboden) in hun hart geschreven is”, zelfs in de harten van de
niet-Joden (de heidenen) geschreven staat (Romeinen 2:14-15), moeten deze twee groepen mensen verwijzen naar
mensen buiten Gods bijzondere openbaring en mensen binnen Gods bijzondere openbaring.
Deze vijf criteria met betrekking tot Gods laatste oordeel bewijzen dat de God van de Bijbel de Joden niet boven enig
ander volk op de aarde begunstigt! De Joden bezitten geen onschendbaarheid! De Joden hebben wel een aantal
voorrechten (Romeinen 9:4-5), maar zijn niet vrijgesteld van het laatste oordeel!
STAP 3. VRAAG.

UITLEG

Overweeg. WELK VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN?
Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Romeinen 2:1-16 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog
niet begrijpen.
Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom?
hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek.
Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven,
laat ze in de kring rond om de beurt hun vraag oplezen.
Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.
De volgende zijn voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken.
2:6

Vraag 1. Wat is Gods criterium voor het oordeel van alle mensen, inclusief godsdienstige
mensen?

Aantekeningen. Het is belangrijk dat alle mensen van alle godsdiensten begrijpen dat niemand behouden (gered,
verlost, gerechtvaardigd) zal worden in overeenstemming met zijn godsdienstige werken, maar dat alle mensen
geoordeeld zullen worden in overeenstemming met hun werken (daden)!
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In hun natuurlijke staat zijn alle mensen in de wereld veroordeeld. Ook de aanhangers van de andere godsdiensten zijn
veroordeeld! Omdat zij niet in Gods ogen rechtvaardig zijn, zijn zij al tot de eeuwige dood verdoemd!
2:7-11

Vraag 2. Wat is Gods criterium voor het oordeel van mensen die goed of kwaad doen?
Aantekeningen.
(1) Niemand zal behouden (gered, verlost, gerechtvaardigd) worden door zijn werken.

Hoe rijm je Romeinen 2:6-8 met Romeinen 3:22,24? Romeinen 3:20,22-24 zegt, “Daarom zal uit de werken van de wet
geen vlees (mens) voor Hem (God) gerechtvaardigd worden.” Gerechtigheid komt tot stand door:
• de genade van God
• het volbrachte verlossingswerk van Christus
• het geloof van een mens in Jezus Christus.
Maar sommige mensen denken dat Romeinen 2:6-8 het tegenovergestelde zegt: “God zal ieder vergelden naar zijn
werken: het eeuwige leven voor mensen die goed doen en gramschap en toorn voor mensen die kwaad doen.”
In dit Bijbelgedeelte zegt Paulus twee dingen:
Ten eerste. De wet is Gods rechtvaardige vereiste voor verlossing (rechtvaardiging).

Gods heiligheid en
rechtvaardigheid vereist dat alle mensen in de geschiedenis even heilig en rechtvaardig als God zou moeten zijn en dat
al hun zonden volledig gestraft moeten worden! In Romeinen 2:6-8 Paul leert Paulus NIET de methode van
rechtvaardiging, maar het criterium van gerechtigheid dat toegepast zal worden op alle mensen die door de werken van
de wet proberen gerechtvaardigd te worden. Wanneer mensen geloven dat hun werken (hun onderhouden van de wet)
het middel is waardoor zij gerechtvaardigd (behouden, verlost) zullen worden, dan moeten zij voor 100% alle vereisten
van de wet houden en niet alleen maar een aantal van die wetten (2:13; Leviticus 18:5; Ezechiël 20:11). Dan moeten zij
de wet volledig en volmaakt (100%) houden, of anders zijn zij door God “vervloekt” (Galaten 3:10-11)! Zelfs als zij
maar op één punt te kort schieten, zijn zij schuldig aan het breken van de hele wet (Jakobus 2:10)!
In Romeinen 3:10-24 leert Paulus dat niet één mens de wet houdt en dus dat niet één mens door het houden van de wet
gerechtvaardigd wordt. Het evangelie is het goede nieuws dat God een eeuwig plan bedacht heeft om mensen te
behouden (redden, verlossen, rechtvaardigen) zonder de werken van de wet. Terwijl de wet alle mensen verdoemt
omdat zij tekortschieten aan Gods volmaakte vereisten voor rechtvaardiging, verkondigt het evangelie dat Jezus
Christus verdoemde mensen rechtvaardigt. Terwijl de wet duidelijk maakt dat alle mensen een verlosser nodig hebben,
verkondigt het evangelie de Verlosser.
Ten tweede. De wet is Gods rechtvaardige maatstaf voor het laatste oordeel (de verdoemenis).

Met betrekking tot verlossing kan de wet alle mensen alleen maar als schuldig en verloren veroordelen. Maar met
betrekking tot het finale oordeel functioneert de wet als de maatstaf of standaard voor de veroordeling (verdoemenis)
van ongelovigen en onrechtvaardigen en ook als de maatstaf en standaard voor de straf van ongelovigen en de beloning
van gelovigen. De verlossing of verdoemenis van een mens wordt al bepaald terwijl hij nog op de aarde leeft, maar zijn
levensstijl en werken worden pas beoordeeld aan het einde van de menselijke geschiedenis. Dan zullen alle mensen
geoordeeld worden in overeenstemming met hun goede en slechte werken (Prediker 12:14; 2 Korintiërs 5:10; Efeziërs
6:8).
God zal de rechtvaardigen (gelovigen) in het openbaar voor eeuwig verlost verklaren op grond van het volbrachte werk
van Christus en hen belonen in overeenstemming met hun werken als christenen. Maar God zal de onrechtvaardigen
(ongelovigen) in het openbaar voor eeuwig verdoemd verklaren op grond van hun onheilige, onrechtvaardige en
onvolmaakte werken. Zij worden veroordeeld (verdoemd)
• voor hun ongeloof - omdat zij niet geloven in Jezus Christus (Johannes 3:18)
• voor hun kwaad – zij hebben de waarheid verworpen en het kwaad gevolgd (Romeinen 2:8)
• voor hun gebrek aan gerechtigheid – zij hebben geen recht gedaan aan Christus en Zijn broeders (Matteüs
25:40-41,45)
Zij zullen rechtvaardig en billijk gestraft worden in overeenstemming met wat hun boze werken verdienen (Lukas
12:47-48).
Dus, Romeinen 2:8 leert dat mensen door hun boze werken geoordeeld en veroordeeld zullen worden. Maar Romeinen
2:7 leert NIET dat sommige mensen door hun goede werken behouden (gerechtvaardigd) zullen worden!
Waarom zegt Paulus dan dat God het eeuwige leven (en vrede) zal geven aan mensen die “met volharding het goede
doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken”? Humanisten en godsdienstige mensen zouden kunnen gaan
geloven dat hun goede werken in staat zijn hen te behouden (redden, verlossen, rechtvaardigen)!
De eerste vraag is; “Wat is dan “goed” in de ogen van God?” Wat in vers 7 “goed” is, moet de tegenovergestelde zijn
van wat in vers 8 en 9 “het kwaad” is. “Wat goed is” moet gedefinieerd worden met:
• het aannemen van de waarheid (Let wel: de waarheid is Jezus Christus (Johannes 14:6), de Bijbel (Johannes 17:17),
de onderwijzingen van Jezus Christus (Johannes 8:31-32) en de werkelijkheden van Zijn volbrachte werk van
verlossing (Johannes 1:17)
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• het volgen van wat is goed in Gods ogen: de God van de Bijbel en Zijn gerechtigheid (Markus 10:18)
• het zoeken van Gods heerlijkheid (Gods wezen), eer (Gods instemming), onvergankelijkheid (Gods leven) en vrede
(Gods heelheid).
“Wat kwaad is” moet gedefinieerd worden met “het verwerpen van de waarheid”, het navolgen van wat kwaad is in
Gods ogen en niet streven naar Gods wezen, Gods instemming, Gods leven en Gods heelheid.
De tweede vraag is: “Is het mogelijk goed (in de ogen van de God van de Bijbel) te doen zonder Jezus Christus?” Het
antwoord is “Nee!” “Zonder Jezus Christus kun je niets doen (dat eeuwigheidswaarde heeft) (Johannes 15:5)!
(2) De mensen die echt “goed” doen,
volharden in het goed doen (Romeinen 2:7).

Over deze volharding zegt Jezus Christus, “Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden” (Matteüs 24:13; zie
Kolossenzen 1:22-23; Hebreeën 3:14). Romeinen 2:7 combineert twee gedachten: een christen volhardt in goed doen en
een christen streeft naar hoop of een zekere verwachting, dat wil zeggen, hij richt zich op de werkelijkheid aan het einde
(de eeuwige verlossing die bestaat uit heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid). Door “goed doen” en “verlossing” met
elkaar in verband te brengen, benadrukt Paulus dat deze twee nooit van elkaar gescheiden mogen worden. Goede
werken zonder verlossing door Jezus Christus zijn dode werken. En verlossing door Jezus Christus zonder goede
werken is aanmatigend.
(3) De mensen die echt “goed” doen,
richten zich op de toekomstige werkelijkheid van christenen (Romeinen 2:7).

Wat deze mensen zoeken (naar streven, verlangen te bezitten), is “het eeuwige leven”. De uitdrukking “heerlijkheid,
eer, onvergankelijkheid en vrede” beschrijven de aard, waarde, duurzaamheid en zegeningen van het eeuwige leven
(Romeinen 2:7,10).
Het woord “heerlijkheid” (Grieks: doxa) verwijst naar Gods wezen: deelhebben aan de goddelijke natuur
(2 Petrus 1:4). “Heerlijkheid” verwijst naar de toekomstige verwachting van christenen, namelijk, de finale verandering
van alles bij de wederkomst van Christus (Romeinen 5:2; 8:17). Wanneer gelovigen in Jezus Christus sterven en Jezus
van aangezicht tot aangezicht zullen zien (Filippenzen 1:23), zal hun menselijke geest veranderd worden zodat hun hele
persoonlijkheid gelijkvormig zal worden aan die van Jezus Christus en zij ook de heerlijkheid van God reflecteren
(Romeinen 8:17,18,21,29,30; 9:23; 1 Korintiërs 2:7; 2 Korintiërs 4:17; Kolossenzen 3:4; 1 Johannes 3:1-3). En wanneer
Jezus Christus terugkomt, zal het sterfelijke lichaam van gelovigen in Jezus Christus uit de dood opstaan en veranderd
worden zodat het gelijkvormig wordt aan het verheerlijkte opstandinglichaam van Jezus Christus (1 Korintiërs 15:43;
Filippenzen 3:21). Dan zal ook de hele bestaande aarde beven (Hebreeën 12:26) en door vuur gereinigd en veranderd
worden tot de nieuwe aarde (Romeinen 8:21).
Heerlijkheid.

Het woord “eer” (Grieks: timé) verwijst naar rechtvaardigen die Gods goedkeuring ontvangen in tegenstelling tot
goddelozen en onrechtvaardigen die Zijn afkeuring krijgen, vooral bij de wederkomst (Matteüs 25:21; Hebreeën 2:7;
1 Petrus 1:7; 2 Petrus 1:17; Openbaring 4:9,11; 5:12-13).
Eer.

Het woord “onvergankelijkheid” (Grieks: aftharsia) verwijst naar het delen van Gods leven, de
onsterfelijke natuur na de opstanding uit de dood (1 Korintiërs 15:42). Het verwijst naar de hoop van christenen bij de
opstanding van hun lichaam bij de wederkomst (Romeinen 8:23; 1 Korintiërs 15:42-54; 2 Korintiërs 5:4; 1 Petrus 1:4).
Onvergankelijkheid.

En het woord “vrede” (Grieks: eiréné) verwijst naar Gods heelheid, de volledige afwezigheid van moeilijkheden
en benauwdheden op de nieuwe aarde (Openbaring 21:4). Het verwijst niet naar vrede tussen volken op de aarde, maar
in zijn hoogste zin naar vrede met God (Jesaja 26:3-4; Romeinen 5:1), vrede met christenen uit elk volk op de aarde
(Efeziërs 2:14-15) en vrede in je eigen denken en hart als je geniet van God tot in alle eeuwigheid (Filippenzen 4:7;
Openbaring 21:4).
Vrede.

Dit streven naar heerlijkheid, eer, onsterfelijkheid en vrede is de aspiratie en verwachting van christenen en niet van
niet-christenen. Alleen christenen hebben dergelijke verlangens, aspiraties en verwachtingen! Alleen christenen kunnen
een dergelijke hoop hebben!
Maar mensen “die twistziek zijn, ongehoorzaam aan de waarheid en gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap
en toorn van God vergolden worden en uiteindelijk ook verdrukking en benauwdheid in de hel (Romeinen 2:8-9). Zij
gaan verloren (Romeinen 2:12).
Ongelovigen en gelovigen uit de andere godsdiensten in de wereld hebben dergelijke aspiraties of verwachtingen niet:
zij geloven niet in wedergeboorte en verandering (Johannes 3:3) en ook niet in de opstanding uit de doden (1 Korintiërs
15:19). Zij streven niet naar de goedkeuring van de God van de Bijbel en maken ook geen vrede met Hem. Zij voldoen
niet aan de rechtvaardige eis van de wet van God (Romeinen 8:4a; zie Johannes 10:11). Zij leven ook niet in
overeenstemming met de Heilige Geest, maar in overeenstemming met hun eigen zondige natuur (het vlees) (Romeinen
8:4b; zie 1 Korintiërs 12:3).
Dus, de mensen die volharden in het zoeken van heerlijkheid, eer, onsterfelijkheid en vrede kunnen alleen gelovigen in
Jezus Christus zijn! Zij krijgen niet het eeuwige leven door het doen van goede werken, maar hun goede werken is een
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zekerheid dat God hen het eeuwige leven gegeven heeft (Lukas 3:8; Johannes 15:5,8). Omdat zij het eeuwige leven
bezitten, wordt hun leven gekenmerkt door goed doen en door aspiraties met betrekking tot de hoop.
(4) De mensen die echt “goed” doen,
baseren wat zij doen op de God van de Bijbel (Romeinen 2:8)

Het is “goed” om je aan de God van de Bijbel te onderwerpen in plaats van jezelf te zoeken. Het is “goed” om de
waarheid in de Bijbel te geloven en aan te nemen in plaats van de waarheid te verwerpen, te onderdrukken of te
veranderen door het te vervangen door de zogenaamde waarheden van de niet-christenen (de andere religies)
(Romeinen 1:18,25).
(5) De mensen die werkelijk “goed” doen,
baseren wat zij doen op de waarheid die in de Bijbel geopenbaard is (Romeinen 2:8).

Hoewel de waarheid in Gods bijzondere openbaring in het Oude Testament veel groter is dan de waarheid die Hij in de
natuur openbaart (Romeinen 1:18), hebben de onrechtvaardige mensen onder de niet-Joden en de onrechtvaardige
mensen onder de Joden gemeen dat zij beiden de waarheid verwerpen! “De waarheid” is Jezus Christus Zelf (Johannes
14:6), het onderricht van Jezus (Johannes 8:31-32), de werkelijkheden (in plaats van de schaduwen) van het volbrachte
verlossingswerk van Christus (Johannes 1:17) en Gods Woord (de Bijbel) (Johannes 17:17).
Het is duidelijk dat “de werken” in vers 7 niet werken zijn die gewone (natuurlijke) mensen als “goed” bestempelen,
maar “werken die goed in Gods ogen zijn”, omdat zij volkomen overeenstemmen met de waarheid, dat is, met de
waarheid van Gods bijzondere openbaring in Jezus Christus en de Bijbel. De waarheid is het evangelie en alles wat de
Bijbel leert over het Christelijk Geloof en Praktijk. Dus de goede werken kunnen niet zonder geloof in Jezus Christus
(Johannes 6:28-29; 15:5)!
De Bijbel leert duidelijk dat het onmogelijk is om zonder Jezus Christus “goed” te doen! Johannes 14:6 zegt dat
niemand in de menselijke geschiedenis naar de enige ware God komt dan door Jezus Christus! Handelingen 4:12 zegt,
“Er is onder de hemel geen ander naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden”. En Johannes
15:5 leert dat een mens zonder de Heer Jezus Christus “niets kan doen” dat in Gods ogen eeuwige waarde heeft!
God maakt in het laatste oordeel geen uitzonderringen. Noch de wet noch het evangelie zal het criterium zijn in het
laatste oordeel, maar de werken van de mens! God zal mensen oordelen in overeenstemming met hoe zij geleefd
hebben, wat zij gedaan hebben of wat zij nagelaten hebben te doen, ongeacht of zij veel of weinig kennis over de wet of
het evangelie hadden! Daarom zal God de Joden oordelen precies zoals Hij de niet-Joden (de heidenen) zal oordelen!
Conclusie. De mensen die “goed” doen, kunnen alleen gelovigen in Jezus Christus zijn. Alleen christenen doen wat
goed is in de ogen van God van de Bijbel. Het goede dat zij doen is dat zij het Koninkrijk (koningschap) van de God
van de Bijbel en wat recht is in Zijn ogen boven alles zoeken (Matteüs 6:33). Het goede dat zij doen is NIET de
zogenaamde goede werken in de ogen van mensen of hun persoonlijke gerechtigheid, maar alleen het feit dat zij Jezus
Christus als Verlosser en Heer en de gerechtigheid die Hij verworven heeft, hebben aangenomen (zie Matteüs 10:18;
Johannes 6:28-29). “Het eeuwige leven” wordt dus nooit door gelovigen verworven of verdiend, maar alleen uit genade
gegeven aan mensen die in Jezus Christus geloven. Ongelovigen en gelovigen uit de andere godsdiensten in de wereld
worden NIET verlost (behouden, gered, gerechtvaardigd), niet omdat zij geen goede werken in de ogen van mensen
gedaan hebben, maar omdat hun goede werken niet gebaseerd zijn op de waarheid die de Bijbel leert. Hun goede
werken zijn gebaseerd op wat zij zelf of hun godsdienstleraren (humanisten, swami’s, rabbi’s, predikanten, mullah’s,
enz.) zeggen. Deze goede werken in de ogen van mensen missen volledig de absolute volmaaktheid die de God van de
Bijbel vereist!
2:12a,14-15
Vraag 3. Wat is Gods criterium voor het oordeel van de niet-Joden (de heidenen)?
(1) De heidenen staan buiten Gods bijzondere openbaring
en hebben het evangelie nog niet gehoord.

Aantekeningen. Romeinen 2:12a zegt, “Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren
gaan”.
Romeinen 2:14 en 15 is een uitwijding over Gods criterium voor het oordeel van de niet-Joden (de heidenen) op de
laatste oordeelsdag. Het is het antwoord op de vraag, “Hoe kunnen de heidenen beschouwd worden als “zondaars” als
zij de wet nog nooit gehoord hebben?”
Het antwoord is: hoewel de heidenen de geschreven wet (de oudtestamentische openbaring en de nieuwtestamentische
openbaring van God) nog nooit gehoord hebben, tonen zij dat “het werk” (bedoeld word: de vereisten) van de wet in
hun harten geschreven staat en dat hun geweten hen beschuldigt van hun overtredingen van de wet. De heidenen tonen
dat zij wel degelijk kennis van Gods morele wetten hebben op grond van twee zaken:
(2) De heidenen doen van nature wat Gods (morele) wetten vereisen.

Bijvoorbeeld, de heidenen streven naar wettige beroepen, treden in het huwelijk en krijgen kinderen, tonen kinderlijke
en natuurlijke genegenheid, zorgen voor de armen en de zieken, en doen veel deugdelijke goede werken die de wet van
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God ook vereist. Zij doen deze dingen “van nature”, dat wil zeggen, door hun natuurlijke instinct of neiging zonder de
dwang van enige wet buiten henzelf om deze dingen te doen. Het feit dat de heidenen van nature de werken (de
vereisten) van de wet doen, bewijst dat “zij zichzelf tot wet hebben”, dat wil zeggen, dat zij zelf hun wetboek zijn die
Gods wet aan hen openbaart! Sommigen van hun handelingen bewijzen dat de vereisten van Gods morele wet in hun
menselijke natuur ingebouwd zijn. Het is belangrijk te letten op het feit dat deze wet (waarvan de vereisten op het hart
van de natuurlijke mens geschreven staat) niet een andere wet is dan de wet die God aan de Joden door Mozes gegeven
heeft.
(3) Het geweten van de heidenen functioneert op basis van hun kennis
van de vereisten van de wetten die op hun hart geschreven staan.

“Het geweten” is een functie van de menselijke geest en maakt morele onderscheidingen en oordelen. Het geweten
functioneert als een innerlijke rechter of monitor, die van mensen verwacht dat zij doen wat deze morele wetten die op
hun harten geschreven staan vereisen. De gedachten van het menselijke geweten beschuldigen of verontschuldigen hun
menselijke gedrag.
(4) De heidenen die zonder Gods wet (dat wil zeggen, Gods bijzondere openbaring) zondigen,
zullen ook zonder Gods wet (Gods bijzondere openbaring) verloren gaan.

Heidenen die nog nooit Gods bijzondere openbaring gehoord hebben, kunnen er geen aanspraak op maken dat zij
onschuldig zijn, omdat zij allen kennis van Gods algemene openbaring hebben die op hun hart geschreven staat. Hun
geweten beschuldigt hen als zij deze wetten overtreden of verontschuldigt hen als zij zich aan deze wetten houden. Ook
de heidenen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Romeinen 3:10-12,23). Omdat de heidenen in Gods
ogen schuldig zijn, zullen zij door God geoordeeld worden en verloren gaan.
Maar omdat de heidenen zondigen zonder kennis van Gods bijzondere openbaring, zal God hen alleen oordelen in
overeenstemming met de criteria van Zijn algemene openbaring: hun kennis van God (uit de scheppingswerken in de
natuur) en hun kennis van Gods morele wet (uit de morele wetten geschreven op hun hart). En God zal hen oordelen in
overeenstemming met hoe zij geleefd hebben in het licht van hun kennis van Gods openbaring die zij bezitten. Zij
zullen niet geoordeeld worden volgens welke wet dan ook die zij niet bezitten.
De goddeloze en onrechtvaardige steden van Sodom, Gomorra, Tyrus en Sidon hadden geen weet van Gods
oudtestamentische of nieuwtestamentische openbaringen. Daarom zal het in het laatste oordeel voor hen verdraaglijker
zijn dan voor de Joden die in de tijd van Jezus Christus leefden, omdat de Joden de oudtestamentische openbaring (de
wet) bezaten en het nieuwtestamentische evangelie gehoord hadden (Matteüs 10:15; 11:20-24).
De heidenen zullen zonder Gods bijzondere openbaring (de oudtestamentische wet en het nieuwtestamentische
evangelie) geoordeeld worden, maar ook zonder Gods bijzondere openbaring verloren gaan! Wat God dus aangaande
de hemel en de hel openbaart in Zijn bijzondere openbaring, is dus niet gericht aan de heidenen die Gods bijzondere
openbaring niet bezitten. Het enige wat wij kunnen zeggen is dat God de heidenen absoluut rechtvaardig en billijk zal
oordelen. “De slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn
wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft, en dingen gedaan heeft
die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel
teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. (Lukas 12:47-48).
Dus het laatste oordeel (en straf) van God correspondeert volkomen met de aard van de zonden van de mens!
God vereist van christenen dat hun barmhartigheid hun offeranden zal overtreffen. Jezus zegt, “Ik wil barmhartigheid en
geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars” (Matteüs 9:13). En alle
zondaars hebben Gods barmhartigheid nodig! Dus mogen we ook van God het volgende verwachten: “Dat Gods
barmhartigheid Zijn oordeel zal overtreffen” (Jakobus 2:13)! Hoe, is niet aan ons geopenbaard!
2:12b,13
Vraag 4. Wat is Gods criterium voor het oordeel van de Joden?

Aantekeningen.
(1) De Joden staan binnen Gods bijzondere openbaring,
maar hebben deze bijzondere openbaring verworpen.
(2) Joden die onder de wet (Gods bijzondere openbaring) zondigen,
zullen door de wet (Gods bijzondere openbaring) geoordeeld worden.

Romeinen 2:12b zegt, “Zij die onder (letterlijk: “in”) de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.”
In de tijd van Paulus leefden de Joden “onder (letterlijk: “in”) de wet” (dat wil zeggen, Gods bijzondere openbaring in
het Oude Testament). De meerderheid van hen verwierpen ook het evangelie (Gods bijzondere openbaring in het
Nieuwe Testament). In tegenstelling tot de meerderheid van niet-Joden (de heidenen) in die tijd zondigden de Joden met
volledige kennis van Gods bijzondere openbaring. De Joden zullen geoordeeld worden in overeenstemming met Gods
bijzondere openbaring en dat betekent in overeenstemming met de volgende drie principes voor het laatste oordeel:
• Hun werken (leven, daden, gedrag) in het licht van Gods algemene openbaring (in Zijn scheppingswerken in de
natuur, in Zijn morele wetten in het hart en hun geweten) zullen hen oordelen.
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• Hun werken (leven, daden, gedrag) in het licht van Gods bijzondere openbaring in het Oude Testament (de Wet en
de Profeten) zullen hen oordelen. Zij zullen zeker veroordeeld (verdoemd) worden voor hun overtredingen van Gods
wetten in het Oude Testament.
• En als zij het evangelie gehoord hebben en het verworpen hebben, zullen zij ook geoordeeld worden in
overeenstemming met hun werken (leven, daden, gedrag) in het licht van Gods bijzondere openbaring in het Nieuwe
Testament (het evangelie dat zij verworpen hebben). Zij zullen zeker veroordeeld (verdoemd) worden voor hun
ongeloof (Johannes 3:18,36; 2 Tessalonicenzen 1:8-9; Hebreeën 4:2), voor het nalaten om te doen wat God vereist
(Matteüs 25:41-46) en voor hun vele zonden die niet vergeven zijn (Matteüs 6:14; Johannes 9:41; Hebreeën 4:6).
Met Joden zal er een precieze correlatie zijn tussen de aard van hun zonden en hun straf. Maar omdat zij meer kennis
over God en Zijn wil hadden dan de heidenen, zal het laatste oordeel over hen zwaarder zijn in overeenstemming met de
zwaarte van hun zonden (Lukas 12:47-48).
(3) Het criterium voor het oordeel zal niet alleen maar kennis van de waarheid zijn,
maar ook gehoorzaamheid aan de waarheid in Gods bijzondere openbaring.

Veel Joden dachten dat het bezit en hun kennis van het Heilige Boek van God (het Oude Testament Geschrift, de Thora)
hen zou rechtvaardigen. Dit heilige Boek werd vereerd, gekust, met respect gehanteerd, besproken, gedebatteerd en
verkondigd in hun midden. Elke Sabbat hoorde zij het lezen van het Boek in hun synagogen. Niettemin GELOOFDEN
ZIJ NIET wat zij hoorden (Hebreeën 4:2) en DEDEN ZIJ NIET wat zij hoorden (Hebreeën 4:6)! De Joden waren
geneigd het allerbelangrijkste in het Boek te verwaarlozen – namelijk: de inhoud van het Boek te geloven of te
gehoorzamen! Zij leefden niet in overeenstemming met de inhoud van het Boek! Jezus veroordeelde de Farizeeën
omdat zij wel zeiden wat het Boek zei, maar het zelf niet deden (Matteüs 23:3). De Joden zullen geoordeeld worden
naar hun werken (leven, daden, gedrag) en niet alleen maar in overeenstemming met hun kennis.
Als Paulus zegt, “Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen
gerechtvaardigd worden” (Romeinen 2:13), dan bedoelt hij niet dat Joden of anderen gerechtvaardigd konden worden
op grond van hun onderhouden van de wet. Hij impliceert niet dat de werken (daden) van mensen in het laatste oordeel
op een schaal gewogen zullen worden en dat mensen op grond van hun gehoorzaamheid aan de wet door God
rechtvaardig verklaard zullen worden. De Bijbel zegt heel duidelijk: “Immers uit werken van de wet wordt geen vlees
(mens) gerechtvaardigd” (Galaten 2:16b; Romeinen 3:28)! Wat Paulus bedoeld is dat het criterium op de laatste
oordeelsdag niet zal zijn wat men gehoord heeft of wat men weet aangaande het Oude Testament, maar hoe men
geleefd heeft in overeenstemming met de inhoud van het Oude Testament! De Wet is niet het middel of criterium tot de
rechtvaardiging, maar wel het criterium tot het oordeel!
(4) Gods rechtvaardige vereiste voor verlossing (redding, rechtvaardiging)
is niets minder dan absolute volmaakte (100%) gehoorzaamheid aan de wet!

Romeinen 2:13 zegt, “Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet
zullen gerechtvaardigd worden.” De Bijbel leert NIET dat God mensen zal rechtvaardigen (redden) op grond van hun
gehoorzaamheid aan de wet, maar WEL dat God mensen die de wet bezitten zal oordelen in overeenstemming met de
wet die zij bezitten. Gods wet (bijzondere openbaring) in Leviticus 18:5 zegt, “De mens die ze (Gods bepalingen in de
wet) houdt, zal erdoor leven”. Zowel het Oude Testament (Leviticus 18:5; Ezechiël 20:11) als het Nieuwe Testament
(Romeinen 2:7; 10:5; Galaten 3:12) leren dat als er mensen zouden zijn die Gods bepalingen in de wet volledig en
volmaakt (100%) zouden houden (gehoorzamen), dan zouden zij door God gerechtvaardigd (verlost) worden. Maar na
de zondeval is rechtvaardiging (verlossing) door gehoorzaamheid aan de wet NIET langer mogelijk!
(5) Geen mens op de aarde of in de geschiedenis voldoet,
omdat geen mens de wet volledig of volmaakt (100%) kan houden.

Zowel het Oude Testament (Deuteronomium 27:26) als het Nieuwe Testament (Galaten 3:10; Jakobus 2:10) leren dat
alle mensen die door het houden van de wet gerechtvaardigd willen worden, de wet verplicht 100% volledig en
volmaakt moeten houden! Jakobus 2:10 zegt, “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is
schuldig geworden aan (het breken van) alle geboden.” En Galaten 3:10 zegt, “Want allen die uit de werken van de wet
zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in
het boek van de wet, om dat te doen.” Alle (humanistische en godsdienstige) mensen die gerechtvaardigd (gered) willen
worden door de wet te houden, zijn (zonder het te beseffen) onder Gods vloek, juist omdat er geen enkel mens (behalve
Jezus Christus) is die de wet (100%) volledig en volmaakt heeft gehouden of kan houden! Romeinen 3:10 zegt, “ Er is
niemand rechtvaardig, ook niet één!” Niemand zal het eeuwige leven of het Paradijs verkrijgen door de wet te houden!1
Conclusie. Romeinen 2:13 leert niet dat er mensen zijn die verlost (gered, gerechtvaardigd) zullen worden door de
werken van de wet te doen.

1

Dit heeft ingrijpende consequenties voor Joden, christenen en Moslims die proberen gerechtvaardigd te worden door de wet (de Torah, de Tien geboden of de Sharia) te
houden!
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2:12b,13
Vraag 5. Wat is Gods criterium voor het oordeel van christenen?

Aantekeningen.
(1) De christenen staan binnen Gods bijzondere openbaring
en hebben het evangelie aangenomen.
(2) Christenen die zondigen onder Gods bijzondere openbaring,
zullen door Gods bijzondere openbaring geoordeeld worden.

Ook de christenen zullen geoordeeld worden in overeenstemming met de algemene en bijzondere openbaringen van
God en dat betekent in overeenstemming met de volgende twee principes bij het laatste oordeel:
Oprechte christenen zullen geoordeeld worden op grond van hun geloof in Jezus Christus.

Omdat christenen al
gerechtvaardigd (verlost, gered) zijn uit Gods genade door hun geloof in Jezus Christus en Zijn verworven
gerechtigheid voor hen in hun plaats, zullen zij nooit veroordeeld (verdoemd) worden naar het eeuwige vuur van de hel
(Johannes 5:24; Romeinen 8:1), maar zullen in het openbaar door God als rechtvaardig verklaard worden op de laatste
oordeelsdag (Matteüs 25:31-34).
Christenen zullen de nieuwe aarde samen met Jezus Christus beërven, omdat hun namen geschreven staan in het Boek
des levens van het Lam (Openbaring 10:20; 20:15). Jezus Christus heeft verzoening gedaan voor al de zonden van
mensen die oprecht in Hem (Jezus Christus) en Zijn volbrachte verlossingswerk geloven. Hij heeft verzoening gedaan
voor hun zonden uit het verleden, in de tegenwoordige tijd en in de toekomst. In Hebreeën 8:12 zegt God, “Ik zal wat
hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken (niet
meer in herinnering brengen)”.
De werken (daden, leven, gedrag) van oprechte christenen zullen ook geoordeeld worden in het licht van
Gods bijzondere openbaring in de Bijbel. Dit oordeel zal niet hun eeuwige verlossing (zaligheid, rechtvaardiging)

bepalen, maar wel hun beloning (1 Korintiërs 3:12-15). Christenen zullen geoordeeld worden in overeenstemming met
hoe zij hun verlost (gerechtvaardigd, christen) leven geleefd hebben. Hun werken (daden, leven, gedrag) zullen
geoordeeld worden in overeenstemming met alle morele wetten in de Bijbel en in overeenstemming met al de
onderwijzingen van Jezus Christus in de Bijbel. Hun werken zullen geoordeeld worden ten einde de kwaliteit van hun
geloof en de vrucht van hun verlossing te toetsen.
Naamchristenen (mensen die alleen “christen” zijn omdat hun cultuur christelijk is) zullen zeker veroordeeld
(verdoemd) worden voor hun ongeloof (Johannes 3:18,36; 2 Tessalonicenzen 1:8-9), hun verwaarlozing van Gods
vereisten (Matteüs 25:41-46) en hun vele zonden die niet vergeven zijn (Matteüs 6:14; Johannes 9:41).
(3) Christenen worden gerechtvaardigd door hun geloof in Jezus Christus
en op grond van de gerechtigheid die Jezus Christus voor hen in hun plaats verworven heeft.

Geen christen zal gerechtvaardigd worden door zijn gehoorzaamheid aan de wet of door het doen van godsdienstige
werken (zogenaamd evangelische gehoorzaamheid)! Gods rechtvaardige vereiste voor verlossing is niets minder dan
absolute (100%) volledige en volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn wet, namelijk, dat een mens absoluut (100% als
God) heilig en rechtvaardig moet zijn en dat al zijn zonden en overtredingen volledig (100%) gestraft zijn door een
(100%) volmaakt zoenoffer! Als er christenen waren die de wet volledig en volmaakt hebben bewaard, zouden zij door
God rechtvaardig verklaard geworden zijn. Maar geen enkel christen komt daarvoor in aanmerking, omdat geen christen
de wet volledig of volmaakt kan houden (Romeinen 3:10,23; Galaten 3:10; Jakobus 2:10)!
Maar christenen worden gerechtvaardigd (verlost, gered, gerechtvaardigd), niet op basis van hun eigen (altijd
onvolledige) werken, maar op basis van Gods (100%) volledige en volmaakte verlossingswerk door de dood en
opstanding van Jezus Christus. De grond voor hun verlossing (rechtvaardiging) is NIET WAT ZIJ DOEN, maar WAT
JEZUS CHRISTUS AL VOOR HEN GEDAAN HEEFT! En christenen ontvangen deze gerechtigheid (verlossing) (die
bestaat uit de absolute (100%) volledige en volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus) (1 Korintiërs 1:30) door hun
geloof in Jezus Christus. Hun geloof is niet de grond of reden voor hun rechtvaardiging (verlossing), maar wel het
middel waardoor zij de (100%) volmaakte gerechtigheid die God eist en die Christus verworven heeft, in ontvangst
nemen.
(4) Het criterium voor het oordeel is niet een historisch geloof,
maar een geloof dat goede werken als vrucht draagt.

Het criterium voor het oordeel van christenen op de laatste oordeelsdag zal niet zijn wat christenen gehoord hebben of
weten aangaande het Oude Testament en het Nieuwe Testament, maar hoe zij geleefd hebben in overeenstemming met
de inhoud van de Bijbel!
(5) Christenen worden gerechtvaardigd (gered)
op grond van de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus.

Christenen zullen nooit gered (verlost, gerechtvaardigd) worden door een puur historisch geloof, dat wil zeggen, een
geloof in de waarheden van de Bijbel zonder gehoorzaamheid aan de inhoud van de Bijbel (de bijzondere werken die bij
de verlossing horen) (Jakobus 2:14-26). Gods oordeel houdt geen rekening met geloof of rechtvaardiging door het
geloof in het abstracte. Hij houdt rekening met geloof en rechtvaardiging door het geloof in relatie tot alles wat tot de
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verloste (gerechtvaardigde) staat behoort. In de christelijke verlossing mag de genade van God niet benadrukt worden in
die zin dat de genade het praktische christelijke leven opzij zet. Gelovigen worden niet alleen gered (verlost, behouden)
van elk vorm van kwaad en ongerechtigheid, maar ook gered (verlost, behouden) tot elke vorm van gerechtigheid en
een heilig leven. Zij worden niet alleen van een leeg en zinloos leven gered, maar ook tot een zinvol en vruchtbaar leven
van goede werken gered.
(6) Christenen worden beloond
op grond van de gerechtigheid van Christus.

Christenen zullen beloond worden, niet op grond van hun eigen werken (die altijd onvolmaakt blijven), maar op grond
van het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus (dat altijd volledig volmaakt is). Zij zullen beloond worden, niet
omdat zij goede werken gedaan hebben, maar alleen omdat God in Jezus Christus genadig voor hen geweest is.
Maar zij zullen beloond worden in overeenstemming met hun eigen werken. Hun goede werken zijn voor hen een
bewijs dat zij horen tot de mensen die God uit genade door het geloof gered (verlost, behouden) heeft (Efeziërs 2:8-10).
Hun werken zullen het criterium zijn voor hun beloning (Matteüs 25:20-21; 1 Korintiërs 3:14-15) en dus ook het
criterium van Gods beoordeling van christenen.
(7) Het criterium voor goede werken is Gods morele wet.

Het criterium voor werken zijn de Tien Geboden en alle ander morele onderwijzingen in de Bijbel. De morele wet is
voor christenen nooit afgeschaft! Hoewel christenen niet langer “onder de wet” zijn (namelijk, onder Gods rechtseis
absoluut volledige en volmaakt heilig en rechtvaardig te zijn) (Romeinen 6:14), zijn zij niet vrijgesteld van Gods wet,
maar zijn zij onder de wet van Christus” (namelijk, om God en hun naaste lief te hebben) (Romeinen 13:8-10; Markus
12:30-31; 1 Korintiërs 9:21). De morele wet in de Bijbel is niet de grond of het middel voor de rechtvaardiging, maar
wel de richtlijn hoe de christen als een rechtvaardige (als een christen) zijn verlossing (zijn christen zijn) in praktijk
brengt (zie Exodus 20:1-2).
Conclusie. Wanneer Paulus zegt, “God zal ieder vergelden naar zijn werken” (Romeinen 2:6), dan geldt dat ook voor de
christenen. De goede werken van de christenen als het bewijs van hun geloof en verlossing uit genade, zijn daarom ook
het criterium voor Gods beoordeling van christenen. De goede werken van christenen hebben een essentiële
(onontbeerlijke) plaats in de Bijbelse leer over verlossing (Matteüs 5:16; Galaten 6:9-10; Efeziërs 2:8-10; Titus 2:14).
2:16

Vraag 6. Hoe zal God mensen op de laatste oordeelsdag oordelen?

Aantekeningen.
De laatste oordeelsdag is een essentieel onderdeel van de verkondiging van het evangelie. Op de laatste oordeelsdag zal
God alle mensen die ooit geleefd hebben oordelen. Hij zal ook de verborgen dingen van de mensen door Jezus Christus
oordelen in overeenstemming met het evangelie dat Paulus verkondigt.
(1) Mensen zullen in overeenstemming met al hun werken geoordeeld worden.

Niet alleen de uiterlijke handelingen van mensen, maar ook hun verborgen geheimen zullen geoordeeld worden
(Prediker 12:14). Deze woorden worden vooral tegen de ongelovige Joden gericht, die zich specialiseerden in uiterlijk
correcte handelingen! In Romeinen 2 heeft Paulus herhaaldelijk de bedrieglijkheid van de Joodse aanmatiging
ontmaskerd. Nu ontmaskert hij ook de dwaasheid van het Joodse uiterlijke godsdienstige gedrag. Gods oordeel zal
volgens de waarheid zijn, dat wil zeggen, in overeenstemming met de werkelijke gedachten, motieven, houdingen en
handelingen van mensen. En het zal zeker gaan over al hun verborgen en schandelijke handelingen (2 Korintiërs 4:2;
Efeziërs 5:12).
(2) Mensen zullen in overeenstemming met het evangelie dat Paulus verkondigt, geoordeeld worden.

Dit betekent niet dat het evangelie het universele criterium voor Gods oordeel zal zijn.
De wet.

De wet als een onderdeel van Gods bijzondere openbaring in het Oude Testament is niet het universele
criterium voor Gods oordeel (Romeinen 2:12).
Het evangelie.

Ook het evangelie als onderdeel van Gods bijzondere openbaring in het Nieuwe Testament kan niet het
universele criterium voor Gods oordeel zijn.
Het universele criterium voor Gods oordeel is “de werken van mensen”, dat wil zeggen, hoe mensen
hebben geleefd in het licht van de openbaring (uit de wet en het evangelie) die zij ontvangen hebben.
De werken.

Wat Paulus in vers 16 wil zeggen is dat het evangelie niet alleen de verlossing door Jezus Christus verkondigt, maar ook
Gods oordeel door Jezus Christus op de laatste oordeelsdag verkondigt over alle goede en slechte werken van mensen
(Matteüs 25:31-46; Johannes 5:22,27-29). De verkondiging van Gods rechtvaardige oordeel van alle mensen en al hun
verborgen geheimen en daden is een kenmerkend onderdeel van het evangelie.
Gods genade betekent niet de ontheffing van Gods oordeel!

De verkondiging van het evangelie van Gods liefde en genade
mag de verkondiging van Gods verbolgenheid en oordeel niet uitsluiten!
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STAP 4. DOEN.

TOEPASSINGEN

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR
CHRISTENEN?
Deel en schrijf op. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit
Romeinen 2:1-16.
Overweeg. WELK MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING
MAAKT?
Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze
persoonlijke toepassing met anderen te delen of niet.
(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid
mogelijk zijn. Hier volgt een lijst mogelijke toepassingen.)
1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Romeinen 2:1-16.

2:1.
2:3.
2:4.
2:5.
2:6.
2:7.
2:8.
2:11.
2:12.
2:13.

Oordeel anderen niet als jij dezelfde verkeerde dingen doet.
Als je het kwade doet, kun je Gods oordeel niet ontlopen.
Wees goedertieren, verdraagzaam en geduldig tegenover slechte mensen en geef hen zo een gelegenheid om
zich te bekeren
Als jij je niet bekeerd, hoop je voor jezelf Gods toorn tegen je op.
Let goed op hoe je leeft en wat je doet, want God zal je op deze basis oordelen.
Volhard om het goede te doen, omdat je hoop op een nieuwe toekomst hebt.
Verwerp nooit de waarheid van de Bijbel!
Houd je nooit met vriendjespolitiek op!
Christus zal je oordelen op grond van je kennis van Zijn openbaring in je hart en in de Bijbel.
Christus zal je oordelen in overeenstemming met hoe je leeft, wat je doet en hoe je Zijn openbaring
gehoorzaamt.

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Romeinen 2:1-16.

Ik wil in gedachte blijven houden dat God ook mij als een christen gaat oordelen in overeenstemming met hoe ik
geleefd heb (en wat ik gedaan hebt). Hij zal mij oordelen, niet om uit te vinden of Hij mij moet rechtvaardigen, maar
om de kwaliteit van mijn geloof en de vrucht van mijn verlossing te testen.
Ik wil volharden in goed doen, omdat ik een werkelijke hoopvolle toekomst heb!
STAP 5.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in
Romeinen 2:1-16.
(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden,
bijvoorbeeld, door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)

5

GEBED (8 minuten)

[VOORBEDE]
BID VOOR ANDEREN

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30;
Kolossenzen 4:12).

6

VOORBEREIDING (2 minuten)
[OPDRACHTEN]
VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.
1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het
Koninkrijk van God te verkondigen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Romeinen 2:1-16 samen met een persoon of een kleine groep
mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Jozua 1, 6 en
Richteren 2, 7. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte
aantekeningen.
4. Memorisatie. (1) Romeinen 1:16. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Onderricht. Bereid de gelijkenis van “het onkruid tussen de tarwe” thuis voor. Matteüs 13:24-30,36-43.
Maak gebruik van de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
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7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, je
Bijbelstudie en deze opdracht.
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