Hoofdstuk 1
De woorden van de tekst toegelicht
en de leer daarin verklaard
In de drie voorgaande hoofdstukken van de Romeinenbrief bepleit
de apostel de zaligheid van zondaars uit genade zonder de werken
der Wet. Dat doet hij om de gelovigen te kunnen versterken en ook
om degenen die de waarheid van deze leer tegenstonden te overtuigen; of hen anders temeer alle verontschuldiging te ontnemen.
Om dat te doen, geeft hij de staat van alle mensen van nature, dus
zoals zij in de wereld geboren worden, weer met de woorden van
Romeinen 3:10-12, ‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is
niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij
afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet,
er is ook niet tot één toe’, enz. Alsof hij had willen zeggen: Er schijnt
een geslacht van mensen te zijn dat door de werken der Wet meent
gerechtvaardigd te worden. Maar laat ik hun zeggen dat zij hierin
ernstig misleid worden, omdat zij reeds tegen de Wet gezondigd
hebben, want ‘door één misdaad is de schuld gekomen over alle mensen
tot verdoemenis’, enz. Zie Romeinen 5:12-20.
In het zesde hoofdstuk keert Paulus zich tot de gelovigen om met
hen te spreken en te zeggen: Mijn broeders, u ziet nu dat het duidelijk is dat wij het eeuwige leven zullen beërven door de vrije genade van Christus. En laat mij u tot uw troost zeggen dat uw staat
wonderlijk veilig is, omdat u onder de genade bent; ‘want de zonde
zal over u niet heersen.’ Dat betekent dat noch de verdoemende, noch
de besmettende kracht ervan uw zielen kan bederven, want u bent
niet onder de Wet. Dat betekent: u bent niet onder iets dat u om
de zonde verdoemen zal, maar u bent onder de genade. Of u staat
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nu zo in betrekking tot God dat, hoewel u gezondigd hebt, u toch
vergeving zult ontvangen. ‘Want gij zijt niet onder de wet, maar onder
de genade’ (Rom. 6:14).
Vraagt iemand wat de betekenis van het woord ‘onder’ betekent?
Het betekent dat u door de Wet niet vastgehouden of opgesloten
bent om onder die bediening voor God te verschijnen. Of anders
gezegd: u bent nu door het gezag van de Wet niet verplicht om die te
vervullen en te gehoorzamen, zodat u zonder dat te doen niet zalig
zou kunnen worden. Of weer anders: als u ook maar enig deel van
de Wet overtreedt, dat u door haar macht verdoemd moet worden.
Nee, zeker niet, want zo bent u niet onder de Wet.
Nogmaals: ‘Gij zijt niet onder de wet’. Wat wordt hier onder het
woord ‘Wet’ verstaan?
Het woord Wet wordt in de Schrift op meer dan één manier opgevat, zoals uitgebreid verklaard zou kunnen worden. Daar is de
wet des geloofs, de wet der zonde, de wet der mensen, de Wet der
werken, anders genaamd het verbond der werken, of het eerste of
oude verbond. Zie Hebreeën. 8:13. ‘Als hij zegt, een nieuw verbond
(hetwelk is de genade van God, of gewoonlijk het verbond der genade genoemd), zo heeft hij het eerste oud gemaakt’, dat is het verbond
der werken of de Wet. Daarom zeg ik dat het woord WET en het
woord GENADE in dit zesde hoofdstuk aan de Romeinen de twee
verbonden voorstellen waaronder alle mensen zijn, hetzij onder het
ene of onder het andere.
‘Want gij zijt niet onder de wet’; dat betekent: u aan wie ik nu deze
woorden schrijf, u die werkelijk tot het geloof van Jezus Christus
bent gebracht, u bent niet onder de Wet of het verbond der werken.
Daarom past Paulus deze woorden niet op iedereen toe, maar alleen
op sommigen. Want u, let wel, u gelovigen, u bekeerden, u heiligen
en u die wedergeboren bent, u bent niet onder de Wet. Dat houdt
in dat anderen die in hun natuurstaat leven niet door het geloof in
Jezus Christus tot het verbond der genade zijn gebracht.
Als we de woorden dan zo begrepen hebben, ontdekken we daarin
deze twee waarheden.
De eerste is: dat er onder het Evangelie sommigen leven die onder
het verbond der werken zijn.
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De tweede is: dat er nooit een gelovige onder de Wet is zoals deze een verbond der werken is, maar door Christus is zo
iemand onder de genade. Want u, gelovigen en bekeerden,
bent niet onder de Wet maar onder de genade. Of anders gezegd: U bent verlost, en gebracht tot of onder het verbond der
genade.
De eerste les:
Sommigen zijn onder de Wet of onder het verbond der werken. Ik
vraag u met klem: lees hiervoor Rom. 3, waar de apostel (vooraf
sprekend over de zonden tegen de Wet en over haar aanklacht tegen
hen die in die staat zijn) zegt: ‘Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij
dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn’. Let op, zij spreekt dat ‘tot
degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worde en de gehele
wereld voor God verdoemelijk zij’ (Rom. 3:19). Dat betekent: allen die
onder de Wet als een verbond der werken zijn, die zijn nog in hun
zonden en onbekeerd, zoals ik al gezegd heb.
Nog eens zegt de apostel: ‘Maar indien gij door de Geest geleid wordt,
zo zijt gij niet onder de wet’ (Gal. 5:18). Daarmee geeft hij te kennen:
zij die tegen de Wet of de werken der Wet of zoals die het oude
verbond is, zondigen willen, zijn onder de Wet en niet onder het
verbond der genade. Ook zegt hij in Galaten 3:10: ‘Want zovelen
als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek.’ Dat wil zeggen: zij die onder de Wet zijn, zijn onder de vloek. Want merk op
dat zij die onder het genadeverbond zijn, niet onder de vloek zijn.
Nu zijn er maar twee verbonden, en daarom moeten zij die onder
de vloek zijn noodzakelijk onder de Wet zijn, omdat zij die tot het
andere verbond zijn overgegaan niet onder de vloek maar onder
de zegen zijn. ‘Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met
de gelovige Abraham’ (Gal. 3:9). Maar alle anderen zijn onder de
Wet.
Nu zal ik verder gaan met wat ik van plan was tot u te zeggen.
	1.	Ik zal u tonen wat het verbond der werken of de Wet is, wanneer het voor het eerst werd gegeven en tevens wat de aard
ervan is.
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	2.	Ik zal u tonen wat het betekent om onder de Wet of het verbond der werken te zijn, alsook de ellendige staat van allen
die daaronder leven.
	3.	Ik zal ik u tonen wie zij zijn die onder dit verbond of deze
Wet zijn.
	4	Ik zal ten slotte aantonen hoe ver iemand komen kan, en toch
onder dit verbond der werken blijven.
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