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De verlossing die in Christus Jezus is
Romeinen 3:19-27
Wij noemen de Brief aan de Romeinen soms de evangelische zendbrief en dat met recht, want in
geen van de Brieven worden de grote fundamentele leerstellingen van het evangelie zo duidelijk
ontwikkeld.
De apostel Paulus was nooit in Rome geweest, maar omdat hij, en niet Petrus, het bijzonder door
God verkoren werktuig was om het evangelie van God aan de volken bekend te maken (Rom. 15:1520), schrijft hij zoveel te moediger en vollediger aan hen die niet, zoals zoveel anderen, de
gelegenheid hadden om te luisteren naar zijn stem. Wij moeten niet menen, dat de waarheden die hij
aan de Romeinen meedeelde, geen deel zouden hebben uitgemaakt van zijn getuigenis op andere
plaatsen. Maar door de voorzienigheid van God schrijft Paulus aan de Romeinen, opdat niet alleen
zij, maar ook wij, een heldere en geïnspireerde ontvouwing zouden hebben van Gods weg tot
behoudenis.
De mens is door de zonde verwijderd van God (Rom. 3:19). Elk voorrecht waarmee God hem had
gezegend, vergrootte zijn verantwoordelijkheid en vermeerderde zijn schuld. De wet kon de kloof die
de mens van God scheidde, niet overbruggen, noch de schuldige zondaar rechtvaardigen. ‘Daarom
zal op grond van werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden’ (Rom. 3:20). De
wet, die de mens voor zijn geweten plaatste, kon de zonde niet vergeven, noch de schuldige
reinigen. ‘Want door [de] wet [komt] kennis van de zonde’.
Wat moest er dan gedaan worden? God is een rechtvaardig God. In Zijn rechtvaardigheid kon Hij de
mens de zonden toerekenen en hem veroordelen. Maar God is ook een God van genade en van
liefde.
De zondaar te veroordelen zou een daad zijn van gerechtigheid, maar dan zou Zijn liefde niet
geopenbaard zijn. Was er dan geen weg waarop Gods gerechtigheid en Zijn genade beide konden
worden tentoongespreid? Hier is de plaats, waar Gods gezegend evangelie schittert in het midden
van een wereld van schuldige, verloren zondaren. Het is gebleken, dat de mens geen gerechtigheid
voor God bezit. God heeft echter gerechtigheid voor de mens, een gerechtigheid die zich uitstrekt tot
allen, maar alleen ten goede komt aan hen die geloven.
‘Maar nu is, zonder wet, gerechtigheid van God geopenbaard’ (Rom. 3:21), dat wil zeggen: de
gerechtigheid die God aanbiedt in het evangelie, is geen gerechtigheid op de grondslag van werken.
Ze is ‘zonder wet’, dat betekent dat ze niet de wet als fundament heeft, waarop ze kon worden
verkregen. Ze heeft echter het getuigenis van de wet en de profeten. Met andere woorden: zowel de
Boeken van Mozes als de profetische Schriften van het Oude Testament geven getuigenis dat Gods
gerechtigheid geopenbaard zou worden (Jes. 46:13; 56:1; Dan. 9:24).
Getuigenis heeft ze voorheen gehad, nooit echter is ze geopenbaard. De gerechtigheid is
geopenbaard toen de Heer Jezus Christus was gestorven, opgestaan en verheerlijkt. Dát is de kracht
van het woordje ‘nu’. ‘Nu is ... gerechtigheid van God geopenbaard’. Nu, nu de Heer Jezus gestorven
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is en opgestaan, kan God de diepst gezonken zondaar redden zonder tekort te doen aan Zijn
gerechtigheid.
Maar hoe krijgt de zondaar daaraan deel? Slechts langs één weg: ‘Door geloof in Jezus Christus’
(Rom. 3:22). En tot wie strekt ze zich uit? ‘Tot allen’. Geloofd zij God! Is de val van de mens
algemeen, het geneesmiddel van Gods genade evenzeer. ‘Want er is geen onderscheid. Want allen
hebben gezondigd en bereiken de heerlijkheid van God niet’. Maar deze gerechtigheid van God door
geloof in Jezus Christus is ‘tot allen, en over allen die geloven’. De sluisdeuren van de verlossende
liefde zijn geopend door het kruis, en Gods rechtvaardigende genade is uitgestroomd, in haar vrijheid
en volheid, ‘door de verlossing die in Christus Jezus is’ (Rom. 3:24).
Een ware ‘genadetroon’ is gevonden, ja, door God Zelf gesteld: ‘Hem heeft God gesteld tot een
genadetroon’. Het verzoendeksel of de genadetroon onder de Mozaïsche bedeling was de door God
aangewezen plaats van ontmoeting tussen Hemzelf en Mozes, de vertegenwoordiger van Zijn volk
(Ex. 25:17-22). God in Zijn majesteit en heerlijkheid was verborgen achter het voorhangsel en de
mens in zijn zonde durfde niet te naderen. Eén keer per jaar (Lev. 16) kwam de hogepriester met het
bloed der verzoening, dat hij sprenkelde vóór en op de genadetroon. De Heilige Geest duidt hiermee
aan, dat de weg tot het heiligdom nog niet geopenbaard was, zolang de eerste tabernakel nog
bestond.
Na het werk op het kruis was het voorhangsel gescheurd en de weg openbaar gemaakt. Dit wordt in
het bijzonder ontvouwd in de Brief aan de Hebreeën. Hier in de Brief aan de Romeinen is de grote
zaak waar het om gaat, de volkomen voldoende grond, waarop de gelovige kan staan voor God. Hij
is volmaakt geopenbaard in Zijn gerechtigheid en heerlijkheid ‘door de verlossing die in Christus
Jezus is’.
Op deze grond, op deze grond alleen, en niet door de wet, niet door de werken, niet door gebeden
en plechtigheden, maar ‘door geloof in Zijn bloed’ kunnen een rechtvaardig God en een schuldige
zondaar elkaar ontmoeten. Elke andere plaats van ontmoeting zou leiden tot eeuwige veroordeling
en verderf. Een ontmoeting door geloof in Zijn bloed geeft vergeving, rechtvaardiging, behoudenis en
eeuwige heerlijkheid.
Intussen is het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus, al was het nog niet gestort, toch
gedurende al de eeuwen die aan het kruis voorafgingen, de grond geweest van Gods vergeving.
Omdat God de oneindige waarde van dat bloed voorzag, heeft Hij Zijn verdraagzaamheid getoond
door de zonden van Zijn heiligen in de Oudtestamentische tijden ‘voorbij te laten gaan’. Dit toch is de
bedoeling van Romeinen 3:25. Nu echter, na het kruis, betoond Hij ‘in de tegenwoordige tijd’ Zijn
gerechtigheid, opdat ‘Hij rechtvaardig zij, en hem rechtvaardige, die uit het geloof in Jezus is’.
Eeuwige lof zij Zijn Naam! Al wat onze God is, is geopenbaard aan het kruis van de Heer Jezus
Christus: Zijn haat tegen de zonde, Zijn liefde tot de zondaar, Zijn genade en Zijn gerechtigheid. Welk
een wonderbaar redmiddel heeft Zijn genade aangebracht in plaats van het verderf, door de zonde
van de mens veroorzaakt! Waar is dan de roem? Zij is uitgesloten. Door welke wet, door welk
beginsel? Van de werken? Nee, maar door de wet van geloof. God alleen zij alle heerlijkheid!
Schrijver onbekend.

