Romeinen 1:18-32 (de hoofdlijn)
Paulus wil duidelijk maken hoe noodzakelijk Gods reddende kracht is. Hij wijst de christenen
van die tijd op de wereld om hen heen: zie hoe zondaren iedere samenleving bederven.
‘Gehoorzamen uit geloof’ (= door wedergeboorte echt heilig leven) is bijna nergens te
vinden en zelfs nauwelijks te zien in Israël in die tijd (daarover in hoofdstuk 2). Het oude
evangelie is dus broodnodig, volgens Paulus.
Romeinen 1:18-23
Paulus wijst er op dat God boos is, omdat de mensen Hem niet erkennen. Velen drukken
God weg uit hun denken en leven. Ja, ze vervangen Hem door zelfgemaakte beelden. De
kernzonde in dat alles is ONGELOOF! Dáárom is God toornig, want men erkent God niet
hoewel Hij te kennen is. Paulus zegt: hiervoor is men niet te verontschuldigen. God spreekt
immers via de natuur en via het geweten duidelijk genoeg tot alle mensen.
NB. Wij leven zoveel eeuwen later. Pas sinds ±1800 zijn mensen in de westerse
wereld al meer gaan roepen, dat alles vanzelf uit evolutie ontstaan is en dat er ´dus´
geen God is. Men heeft het zo hard lopen roepen, dat volgende generaties (ook
vandaag) dit serieus denken en Gods spreken en roepen via zijn werken (schepping)
en via hun geweten zelden of niet meer opmerken. Ouders hebben kinderen en
kleinkinderen vervreemdt van God hun Schepper. Gods ‘spreken’ wordt nu vaak niet
meer gehoord en zelfs ontkend.
Het gevolg van dit brutale ongeloof was zichtbaar in Paulus’ tijd. Kijk: God geeft in zijn
woede mensen over aan hun eigen wijsheden en laat hen zelfs uitvoeren wat ze willen.
Gods toorn is dus ook hier de reactie op het hardnekkige ongeloof. Gods toorn komt
nooit alleen maar om een overtreding, maar altijd als reactie op onwillig en
volhardend ongeloof, waardoor mensen Hem duidelijk niet serieus (willen) nemen.
Romeinen 1:24-32
Hier beschrijft Paulus Gods toornige handelen met de mensen. Aansluitend op de in 1:18-23
beschreven kernzonde (van hardnekkig verzet en ongeloof) staat er:
• ‘Daarom heef God hen … uitgeleverd aan …’ (1:24);
• ‘Daarom heeft God hen uitgeleverd aan …’ (1:26);
• ‘Omdat ze het … achtten, heeft God hen overgeleverd aan … (1:28);
• ‘Hoewel ze …(een geweten hebben, AdR) doen ze… juichen ze… (1:32).
De mensen in het algemeen weigeren te geloven (hoewel ze dat wel konden), zegt Paulus
duidelijk. Ook tot heidenen spreekt God (via natuur en geweten) nog altijd en dan stelt God
kracht beschikbaar om positief te reageren. Maar nee! Velen reageren negatief en halen
daardoor Gods toorn of woede op de hals.
NB: Dat merk je net zoals Paulus beschrijft ook vandaag. Kijk om je heen.
Hoe nodig is het evangelie. Het is zo onbekend! Toch is het de enige reddende kracht
waardoor zondaren echt kunnen gaan leven in eensgezindheid met God: via geloof Hem
erkennen en als rechtvaardigen gaan leven (in geloofsgehoorzaamheid).

