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Inleiding 

Aanleiding, onderwerpskeuze en uitwerking 

In de eerste maanden van 1985 schreef ik – met het oog op het kort daarna af te leggen kandi-

daatsexamen – voor het onderdeel ‘exegese Nieuwe Testament’ een scriptie met de titel τέλος γὰρ 

νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι1. Het ging om een exegetisch onderzoek naar 

Romeinen 10,4. Tijdens het werken aan deze scriptie viel mij op, hoe vaak Paulus in de brief aan de 

christenen te Rome het woord ὀργή gebruikt2, en op het eerste gezicht nergens voor de menselijke, 

maar steeds voor de goddelijke toorn. Jaren later bestudeerde ik een boek van Robin Lane Fox, waar-

in passages over de toorn van de goden in het Hellenistische wereld mijn bijzondere aandacht trok-

ken3. 

Zo ontstond de keuze van het onderwerp voor mijn doctoraalscriptie. Zij begon met de nieuws-

gierige vraag, waarom Paulus het in de brief aan de christenen te Rome zo vaak over de toorn van 

God heeft; wat hij daar precies mee bedoelt; hoe zich dat verhoudt tot de Joodse traditie waarin hij 

stond en de denk- en leefwereld waardoor hij gevormd was, en hoe zijn spreken over Gods toorn bij 

de christenen in Rome over moet zijn gekomen. Het liep uit op deze scriptie, met als titel: “Paulus 

over de toorn van God, in de brief aan de christenen te Rome”4. In maart 1993 heb ik met prof. dr. 

P.W. van der Horst de eerste afspraken gemaakt om hieraan te gaan werken. Vijftien jaar later komt 

het project – dat sinds maart 2007 onder begeleiding stond van prof. dr. G.C.M. van Oyen – eindelijk 

tot een afronding! 

                                                      
1 Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit Godgeleerdheid, vakgroep Nieuwe Testament, 6 april 1985. 
2 Het woord ὀργή gebruikt Paulus in deze brief twaalf keer, in tien verschillende teksten. In absolute zin komt het 

woord vaker voor dan in enig ander nieuwtestamentisch geschrift: Openbaring zesmaal; Efeziërs en 1 Thessalonicenzen 

driemaal; Lucas, Kolossenzen, Hebreeën en Jakobus tweemaal; Mattheüs, Marcus, Johannes en 1 Timotheüs eenmaal. In 

relatieve zin komt het woord in 1 Thessalonicenzen vaker voor dan in de brief aan de christenen te Rome. Per duizend 

woorden ziet de frequentie van het voorkomen van het woord ὀργή er voor de nieuwtestamentische geschriften als volgt 

uit: 1 Tessalonicenzen 2,0257; Romeinen 1,6875; Kolossenzen 1,2642; Efeziërs 1,2381; Jakobus 1,1481; 1 Timoteüs 0,6281; 

Openbaring 0,6085; Hebreeën 0,4036; Lucas 0,1026; Marcus 0,0884; Johannes 0,0639; Matteüs 0,0545. 
3 Fox, 1986, p. 91vv; 219vv. 
4 In deze scriptie spreek ik consequent van de brief aan de christenen te Rome, en niet (zoals meestal gebeurt) van de 

brief aan de Romeinen. Daarvoor heb ik twee redenen. In de eerste plaats is de brief niet aan de Romeinen (de burgers van 

de stad Rome of zelfs: de inwoners van de Romeinse staat) gericht, maar aan een zeer klein deel daarvan. Dat GWNT het 

meervoudswoord ‘Romeinen’ definieert als “inwoners van Rome, tot wie Paulus zijn brief aan de Romeinen richt, die hoort 

tot het N.T.” is begrijpelijk: het woord is in deze betekenis ingeburgerd voor wie thuis is in de Bijbel. De brief zelf geeft 

daar echter geen aanleiding toe – Paulus spreekt de geadresseerden aan als “geliefden Gods, geroepen heiligen, die te 

Rome zijn” (1,7). Laatstgenoemde tekst geeft meteen de volgende reden aan, waarom we niet spreken van “de brief aan de 

christelijke gemeente te Rome”, maar van “de brief aan de christenen te Rome”: Paulus heeft de brief in de openingsver-

zen (1,1-7) niet gericht aan de ἐκκλησία τοῦ θεοῦ (zo 1 Korinthe 1,2; 2 Korinthe 1,1) of de ἐκκλησία (1 Thessalonicenzen 1,1; 

2 Thessalonicenzen 1,1; in het meervoud in Galaten 1,2) te Rome, maar aan “aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die 

te Rome zijn” (πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις). Zie daarvoor ook par. 2.3.3, p. 37. Hoewel het 

woord ‘christen(en)’ door Paulus nooit gebruikt wordt, is deze aanduiding specifieker en voor minder mistverstanden 

vatbaar dan de woorden die Paulus zelf in de adressering van de brief gebruikt (‘geliefden Gods’, ‘geroepen heiligen’). 
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De titel van de scriptie geeft meteen de beperking aan: ik onderzoek niet hoe Paulus over de 

toorn van God spreekt, maar uitsluitend hoe hij daar in de brief aan de christenen te Rome over schrijft. 

Teksten uit andere brieven van Paulus betrek ik alleen zijdelings bij het onderzoek, de focus ligt op 

wat deze brief ons leert. Ondanks deze beperking is het onderwerp omvangrijk. 

Paulus’ spreken over de toorn van God plaatsen we tegen de achtergrond van de denk- en leef-

wereld waarin hij en de christenen te Rome geworteld waren. In het eerste hoofdstuk richt ik me 

daarom op de goddelijke toorn in het Nabij Oosten, de klassieke oudheid, het Oude Testament, het 

Jodendom en het Nieuwe Testament. Daarna volgt een hoofdstuk over Paulus, Rome, de christenen 

in Rome en de brief de apostel aan hen schreef. Dan is het voorwerk gedaan en kunnen we aan het 

eigenlijke werk beginnen: de exegese van die teksten in de brief waarin het woord ὀργή voorkomt. 

Uiteraard wordt het geheel afgesloten met een hoofdstuk waarin we ons onderzoek evalueren en 

conclusies trekken. 

De onderzoeksvraag en de aanpak 

Uit het bovenstaande vloeide de volgende onderzoeksvraag voort: Wat ziet Paulus voor ogen als 

hij tijdens het dicteren van de brief aan de christenen te Rome spreekt over de toorn (van God), en 

wat zullen de geadresseerden daarin gehoord hebben?  

De onderzoeksvraag zullen we aan het einde van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 uiteen splitsen in in 

totaal twaalf deelvragen, die ons bij de exegese in hoofdstuk 3 zullen vergezellen. 

Gaandeweg in de scriptie zal duidelijk worden dan wel door mij worden uitgelegd1 voor welke 

aanpak ik heb gekozen om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Verantwoording 

Deze Inleiding sluit ik af met enkele opmerkingen – allereerst een die betrekking heeft op de stijl 

waarin ik de scriptie geschreven heb. Met uitzondering van deze Inleiding zal ik in deze scriptie niet 

de eerste persoon enkelvoud, maar de eerste persoon meervoud hanteren. Het gaat dan uiteraard 

niet om het zogenaamde ‘majesteitsmeervoud’. De keuze voor de meervoudsvormen ‘wij’ en ‘ons’ 

heb ik gemaakt vanuit de gedachte dat een scriptie geschreven wordt om gelezen te worden – hetzij 

door de eerste of de tweede begeleider, hetzij door anderen. Met andere woorden: het is de bedoe-

ling om een ander mee te nemen in mijn verhaal, iets met hem of haar te delen. Dat rechtvaardigt 

mijns inziens het gebruik van de meervoudsvorm: je loopt als het ware samen op. Daar komt bij dat 

ik het veelvuldig gebruik van de eerste persoon enkelvoud in scripties als deze gewoonweg irritant 

vindt: het vraagt onbedoeld teveel aandacht voor de auteur, te weinig voor de zaak waar het hem en 

de lezer op dat moment om gaat.  

Vervolgens een opmerking over de gehanteerde Bijbelvertalingen. In deze scriptie gebruik ik 

niet consequent een en dezelfde Bijbelvertaling. De ene keer komt een citaat uit de NBG, de andere 

keer uit bijvoorbeeld de NBV. Alleen waar dat relevant is, vermeld ik uit welke vertaling ik put. 

                                                      
1 Zie bijvoorbeeld par. 3.1 op p. 53. 
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Waar ik verwijs naar een tekst in de Bijbel, vermeld ik niet altijd het Bijbelboek waarin de tekst te 

vinden is. Staan er namelijk meerdere tekstverwijzingen uit hetzelfde Bijbelboek achter elkaar, dan 

wordt dat Bijbelboek niet telkens herhaald. In alle andere gevallen waar ik een tekstverwijzing zon-

der bijbehorend Bijbelboek opneemt, gaat het om een tekst uit de brief aan de christenen te Rome. 

Ook moet ik in deze Inleiding een kleine kanttekening plaatsen bij de schrijfwijze van ‘jodendom’ 

/ ‘Jodendom’ c.q. ‘Joods(e) / joods(e). Aanvankelijk was ik van plan om de spelling van GWNT te vol-

gen: met een beginkapitaal als de aanduiding betrekking heeft op iemand die tot het Joodse volk be-

hoort, zonder hoofdletter als het woord de joodse godsdienst op het oog heeft. Dit onderscheid is the-

oretisch helder, maar in de praktijk nog niet zo gemakkelijk door te voeren. Er zijn veel twijfelgeval-

len, en soms heeft het desbetreffende woord feitelijk betrekking op zowel het Joodse volk als op zijn 

godsdienst. Daarom heb ik er uiteindelijk voor gekozen om in alle gevallen een beginkapitaal te ge-

bruiken (dus: ‘Jodendom’ en ‘Joods(e)’). Waar ik citaten van anderen overnam, heb ik uiteraard de 

spelling overgenomen zoals ik die in de brontekst aantrof. 

Aan de bibliografie achterin deze scriptie wil ik op deze plaats nog het volgende toevoegen. Niet 

alleen voor het schrijven van de scriptie zelf, maar ook voor het onderzoek van Hebreeuwse en 

Griekse grondteksten en het raadplegen van tal van handboeken en commentaren vormden de 

computer en de daarop geïnstalleerde software onmisbare hulpmiddelen. Van de software die ik bij 

alle werkzaamheden intensief heb gebruikt, noem ik op deze plaats Logos Scholar’s Library (QB)1. 

Dankwoord 

Tenslotte rest mij een woord van dank aan prof. dr. G.C.M. van Oyen, die mij sinds maart 2007 bij 

het schrijven van deze scriptie uitstekend heeft begeleid, alsmede aan prof. dr. A.B. Merz, die op 

mijn verzoek meteen bereid was om als tweede begeleider te fungeren. 

 

 

 

 

Rijnsburg, vrijdag 8 augustus 2008 

 

 

                                                      
1 www.logos.com. 
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Hoofdstuk 1 Goddelijke toorn - 

Nabije Oosten en klassieke oudheid,  

Oude Testament, Jodendom en Nieuwe Testament 

1.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de achtergrond waartegen Paulus’ spreken over de 

toorn van God moet worden verstaan. 

We gaan eerst in op de rol die de ‘toorn van de godheid c.q. de goden’ speelde in de antieke denk- 

en leefwereld. Paulus stond (zowel vóór als na zijn roeping tot apostel) als Jood immers midden in de 

Hellenistische wereld. Ook Israël onderging uiteraard de invloeden van de wereld om hem heen, en 

dat geldt voor de christenen te Rome al helemaal. Daarna richten we ons op het Oude Testament, de 

Septuaginta en het Jodendom. Paulus was van jongs af aan vertrouwd met de Schriften en geworteld 

in het Jodendom1 van zijn tijd. Dat God “zijn Zoon in hem heeft geopenbaard” en hem de opdracht 

heeft gegeven Christus “aan de heidenen te verkondigen”2 heeft daar niets aan veranderd. Tenslotte 

schetsen we in hoofdlijnen hoe er in het Nieuwe Testament over de toorn van God wordt gesproken. 

We sluiten het hoofdstuk af met het formuleren van enkele belangrijke vragen en aandachtspunten, 

die ons bij de exegese in hoofdstuk 3 zullen vergezellen. 

De opbouw van dit hoofdstuk is voor een belangrijk deel ontleend aan het artikel ὀργή in TDNT3. 

1.2 HET OUDE NABIJE OOSTEN 

Teksten uit het oude Nabije Oosten bevatten veel portretten van goden die boos zijn. Vaak wordt 

de woede van een bepaalde god getekend als een eigenaardige trek in zijn karakter. De godenwereld 

is in hoge mate een weerspiegeling van de mensenwereld: goden worden dronken; raken sexueel 

opgewonden;  zijn bang, verrast, in de wolken van blijdschap, nors, somber of lichtgeraakt. De goden 

                                                      
1 Paulus was “besneden op de achtste dag, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën” (Fi-

lippenzen 3,5.6); van jongs af aan was de apostel met de Schriften vertrouwd geraakt, hij werd opgeleid “aan de voeten van 

Gamaliël” (Handelingen 22,3) en was een toegewijd Farizeeër. 

De vraag hoe Paulus en (de rest van) het Jodendom zich tot elkaar verhouden, is een belangrijk thema in het Paulus-

onderzoek. Zie daarvoor bijvoorbeeld het belangrijke werk van Sanders, 1989. Hij geeft op pp. 1-12 een kort overzicht van 

de verschillende posities. In deze scriptie gaat het uiteraard niet om de vele vragen die hier spelen. Als we in hoofdlijn 

schetsen hoe er in het Jodendom over Gods toorn gesproken wordt, vormt dat een van de achtergronden waartegen we de 

teksten uit de brief aan de gemeente van Rome gaan lezen. 
2 Galaten 1,16. 
3 De verschillende onderelen zijn geschreven door resp. Otto Proksch, Hermann Kleinknecht, Oskar Grether, Johannes 

Fichtner, Erik Sjöberg en Gustav Stählin. Het artikel ‘wrath’ in ABD (volume 6, p. 989-998), geschreven door Gary A. Herion 

(Oude Testament) en Stephen H. Travis (Nieuwe Testament) vormde een belangrijke aanvullende bron. Waar het artikel 

TDNT vooral uitvoerig aandacht besteedt aan de toorn van de goden in Griekenland en Rome, gaat dat in ABD vooral in op 

goddelijke toorn in het Nabije Oosten. 
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kunnen om het minste of geringste woedend worden, zoals het voorbeeld van de Sumerische opper-

god Enlil laat zien. Hij besloot namelijk de mensheid door een grote overstroming uit te roeien om-

dat de mensen te talrijk waren geworden en zij door hun lawaai de goden (en in het bijzonder Enlil) 

’s nachts uit hun slaap hielden1. In een andere mythe horen we dat Enlil op een gegeven moment zó 

buiten zinnen raakt van woede, dat andere goden bang van hem worden en alle moeite doen om 

hem te kalmeren. Ook Egyptische goden konden buiten zichzelf van boosheid raken. Vooral de god 

Seth stond bekend als ‘de woedende’, “whose irrational anger against the ideal order … seems to 

represent all the chaotic aspects of the world”2. Ook de god Baäl kon er volgens Kanaänitische 

teksten wat van: als de oppergod El hem beveelt zich aan de god Yamm te onderwerpen, wordt hij 

zó boos, dat hij de afgezanten van Yamm met een mes afslacht.  

Er zijn echter ook andere teksten uit het oude Nabije Oosten bekend. Daarin komen de goden 

meer naar voren als hoeders van het recht. “In these texts, two types of human transgressions tend 

to provoke a god’s legitimate and ‘official’ wrath: contempt for that god’s temple, and violation of 

solemn oaths”3. In die teksten doet de toorn van de goden sterk denken aan de toorn die de HEER 

uitgiet over Israël, als zijn volk afgoden dient en verbondsbreuk pleegt. 

1.3 KLASSIEKE OUDHEID 

1.3.1 Griekenland 

Vrijwel alle religies kennen toornende goden of goddelijke machten. Het is dan ook geen wonder 

dat sommigen het verschijnsel ‘godsdienst’ (mede) omschrijven als een poging om de toorn van de 

goden van zich af te houden of te stillen4. Feit is, dat godheden die zich wreken en toornig zijn in de 

antieke Griekse religie een stevige plaats hebben. Goden kunnen onderling woedend op elkaar zijn, 

maar hun woede kan zich ook op mensen richten. Dat laatste gebeurt vooral als mensen hun gods-

dienstige plichten (zoals het brengen van offers) verzaken, een priester minachten, tekortschieten 

in gastvrijheid of hun doden niet eren5. Voor deze goddelijke woede werden aanvankelijk woorden 

als χόλος, κότος of (vooral) μῆνις gebruikt. Vooral in de Griekse tragedies begint het woord ὀργή in 

zwang te raken. In de filosofie komt de overtuiging in opmars, dat de goden niet aangedaan worden 

door zoiets menselijks als emoties en passies. Vooral Xenophanes (ca. 580-485 voor Christus) uitte 

kritiek op de anthropomorfe voorstellingen die Homerus en Hesiodus van de goden gaven. Bij hem 

                                                      
1 ABD volume 6. p. 991. 
2 ABD volume 6, p. 991. 
3 ABD volume 6, p. 992. 
4 Zie bijvoorbeeld Fox, 1986, pp. 91-92: “‘De heidense religie aanhangen’ hield in dat men de traditie aanvaardde waar-

mee men de toorn der goden kon sussen. … Voor de Romeinse theoretici vervulde de religio onder andere een rol in het 

tenietdoen van de ongegronde angst voor de goden…” 
5 TDNT, volume 5, p. 385. 
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vinden we de wortels van het concept van de ἀπάθεια van God c.q. de goden1, dat in de Griekse we-

reld de overhand zal krijgen: de goden zijn vrij van elk πάθος. 

Deze ontwikkelingen in de filosofie hebben echter geen omslag teweeg gebracht in het heersende 

volksgeloof. De gewone man of vrouw bracht buitengewone rampen als pest, storm en hagel, misge-

boorten en ziekte veelal in verband met de ὀργή van de goden en de demonen2. In zulke situaties 

greep men naar middelen die – naar men hoopte of verwachtte – de woede van de desbetreffende 

godheden zouden kunnen stillen. Daarbij dacht men vaak in de eerste plaats aan offers en her-

nieuwde toewijding aan godsdienstige riten ter ere van een bepaalde godheid. 

Het hart van de hellenistische godsdiensten klopte immers in de culten: de ‘heidenen’3 kenden 

niet zoiets als ‘orthodoxie’ en voor hen bestonden er dan ook geen ketterijen. Hun goden waren 

doorgaans bovendien weinig geïnteresseerd in ethiek4: zij verlangden van de mensen vooral een 

trouwe en zorgvuldige inachtneming van de godsdienstige riten5. 

Waar rampen optraden lag de conclusie dus voor de hand: ze werden bewerkt door een god die 

er zo zijn ongenoegen over liet blijken dat men de cultus te zijner ere schromelijk had verwaarloosd. 

Om die reden werd de remedie dan ook vooral gezocht in het brengen van offers en het versterken 

van de cultische verering van die godheid. 

Orakels moeten we in diezelfde setting plaatsen. De vragen die men aan de orakels stelde “had-

den één constant gegeven gemeen: men was zich bewust van de potentiële toorn van de goden, was 

bang voor die woede en wenste deze ‘te sussen’ en met behulp van de juiste handelingen af te wen-

den”6. 

1.3.2 De Romeinse wereld 

De Romeinen huldigden over de ‘toorn van de goden’ opvattingen die niet veel verschillen van 

wat we in het oude Griekenland aantreffen. Kritiek op de voorstelling dat goden boos en woedend 

zouden kunnen zijn moeten we ook in Rome vooral bij de filosofen zoeken.  

                                                      
1 Frohnhofen, 1987, p. 68: “Durchweg erscheint der Gedanke einer prinzipiellen Apatheia als konstitutives Element an-

tiker griechisch-philosophischer Gottesvorstellung…” 
2 TDNT, volume 5, p. 387. 
3 De term is uiteraard anachronistisch. 
4 De ethiek hoorde voor de oude Grieken vooral op het terrein van de filosofie thuis, en veel minder op dat van de reli-

gie. 
5 Zie bijvoorbeeld Fox, 1986, p. 31: “Moderne historici definiëren de heidense religie hoofdzakelijk als het bedrijven van 

culten. … Heidenen voerden rituelen uit maar hingen geen geloofsovertuiging of leerstelling aan. Zij bedreven gedetail-

leerde culten, vooral in de vorm van het brengen van dierlijke offers aan hun goden, maar ze waren niet gebonden aan 

openbaringen van het geloof in de strikt christelijke betekenis van het woord.” Vgl. ook Goodman & Sherwoord, 1997, p. 

290: “…there was no notion of a divine sanction for any one system of morality. The gods’ main care was for themselves: 

they wanted worship.” 
6 Fox, 1986, p. 219. 
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Hoewel Griekse invloed uiteraard een rol speelt, kenden de Romeinen vanouds in hun religio al 

het concept van de ira deum. Goddelijke toorn speelt in de Romeinse geschiedenis en literatuur1 een 

belangrijke rol. Het is ingebed in de overtuiging, dat het lot van Rome (net als alle andere belangrij-

ke ontwikkelingen in de wereld) wordt voorgestuwd door het handelen van de goden. Het komt er 

dus zeer op aan, de gunst van de goden te verwerven. Zoals de successen en de voorspoed van Rome 

aan de goden werden toegeschreven, zo gold dat ook voor de nederlagen en de rampen2. Ontvingen 

de goden niet voldoende respect en verering, dan lieten ze hun ongenoegen blijken: de ira deum.  

Het concept van de ira deum was veelal verbonden met het geloof in voortekenen: de uitbarsting 

van de goddelijke toorn kondigde zich aan in een bijzondere gebeurtenis of waarneming. De goden 

troffen stad en land vervolgens met natuurrampen, honger, ziekte, (burger)oorlog, muiterij of ande-

re plagen. Nalatigheid in het vereren van een godheid was meestal de oorzaak van de toorn, die men 

dan ook probeerde af te wenden met piacula irae deum: gebeden, geloften, geschenken en offers3. Als 

offers en andere rituelen niet helpen, dan kan vrijwillige zelfopoffering het uiterste middel zijn om 

de godheid weer gunstig te stemmen en de pax deum te herstellen.  

Ook voor de religie van Rome gold dat ze geen dogma’s kende4 en niet gericht was op de ethiek5. 

“Roman religion was concerned with success, not with sin.”6 

                                                      
1 Zo ziet Tacitus steeds de hominum rabies en de deum ira aan het werk: daardoor wordt het bestaan van Rome telkens 

weer bedreigd. Ook bij Vergilius is de goddelijke toorn een stuwende kracht achter alle gebeurtenissen. Zie TDNT, volume 

5, p. 391. 
2 Zie ook Griffiths, 1991, pp. 98-102. 
3 “The Romans certainly believed that the favour of the gods could be secured; but the two accepted methods were 

prayer and sacrifice.” (Griffiths, 1991, p. 98) Ogilvie noemt de drie belangrijkste middelen om de omgang tussen mensen en 

goden in goede banen te leiden: “prayer, by which a request could be brought to the notice of the gods; sacrifice, by which 

the gods could be induced to yield a request and could be strengthened to execute it; and divination (in all its forms), by 

which the will of the gods could be known to men” (Ogilvie, 1969, p. 22).  
4 “There was no dogma in Roman religion… A Roman was free to think what he liked about the gods; what mattered 

was what religious action he performed.” (Ogilvie, 1969, p. 2) 
5 De Romeinen zagen het karakter van een mens vooral als iets dat met de geboorte gegeven was. “Religion might 

make a man more humble, by showing up human weakness in comparison with the great powers of nature, but it would 

not convert him to a new way of life.” (Ogilvie, 1969, p. 18) 
6 Ogilvie, 1969, p. 17. 
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1.4 OUDE TESTAMENT 

1.4.1 Woordgebruik 

Het is opmerkelijk hoeveel woorden het Hebreeuws kent om ‘toorn’ of ‘woede’ uit te drukken: 

 ,’gloed‘ ,ָחרֹון ;’grimmigheid’, ‘gif‘ ,ֵחָמה  ;woede’1‘ ,ַזַעף ;’gramschap‘ ,ַזַעם ;’neus’, ‘gezicht’, ‘toorn‘ ,ַאף

‘toorn’; ַּכַעׂש ,ַּכַעס, ‘krenking’, ‘woedende afkeer’2; ֶעְבָרה, ‘toorn’, ‘woede’; ֶקֶצף, ‘(menselijke) af-

keer’, ‘(goddelijke) afkeer’, ‘toorn’; ֹרֶגז, ‘onrust’, ‘toorn’3. 

In het overgrote deel van de gevallen worden deze woorden gebruikt om de toorn van God aan te 

duiden4. Wanneer we de woorden ָחרֹון of ַזַעם, de uitdrukking ֲחרֹון ַאף of het werkwoord ָאַנף te-

genkomen, blijkt het zelfs nooit over menselijke toorn te gaan, maar steevast over die van God. Bij 

 kunnen ֹרֶגז en ַזַעף ,ֵחָמה  ,ַאף gaat het meestal om de goddelijke toorn5. De woorden ֶעְבָרה en ֶקֶצף

voor zowel de menselijke als de goddelijke toorn worden gebruikt6. Treffen we twee7 of zelfs drie8 

van bovengenoemde woorden in combinatie aan, dan wordt er zonder uitzondering gedoeld op de 

toorn van JHWH9.  

Van alle hier genoemde woorden neemt ַאף de belangrijkste plaats in. Het is afgeleid van het 

werkwoord אנף, (van woede) ‘snuiven’, ‘briesen’10. In 25 gevallen betekent het woord ַאף gewoon 

‘neus’11. Waar het met de betekenis ‘toorn’ wordt gebruikt, gaat het 42 maal om menselijke toorn, 

                                                      
1 De oorspronkelijke betekenis van זעף is wellicht ‘stormen, razen’.   
2 Het werkwoord ָּכַעס komt vooral in de hifil voor: ‘tot toorn verwekken’ (50 keer), en heeft dan bijna altijd God als ob-

ject.  We vinden het vooral in Deuteronomium, in boeken die in de lijn van Deuteronomium zijn bewerkt (Richteren en 

Koningen) en in delen van Jeremia. Meestal gaat het om situaties waarin Israël door zijn afval en zijn afgoderij de HEER tot 

toorn verwekt. 
3 TDNT, volume  5, p. 392-394; THAT, Band I, Sp. 224. 
4 Zelfstandige naamwoorden voor ‘toorn’ hebben in het Oude Testament 375 maal (82,4%) betrekking op de toorn van 

God, terwijl 80 maal (17,6%) menselijke toorn bedoeld wordt. Voor enkele notities bij de menselijke toorn, zie TDNT, volu-

me 5, p 394-396. 
 ligt die verhouding op ֶעְבָרה wordt 26 maal voor de goddelijke gebruikt en 2 maal voor menselijke toorn; bij ֶקֶצף 5

24 tegenover 6. 
 .wordt 90 maal voor de goddelijke, 25 maal voor menselijke toorn gebruikt ֵחָמה 6
7 Bijvoorbeeld in Jesaja 13,9: ְוֶעְבָרה ַוֲחרוֹן ָאף. 
8 Bijvoorbeeld in Deuteronomium 29,27: ְּבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדוֹל. 
9 TDNT, volume 5, p. 396. 
10 Het werkwoord zelf (אנף) komen we overigens opvallend weinig tegen: in het hele Oude Testament slechts 14 maal. 

Er ligt een opvallende parallel met de griekse stam ὀργ-: ὀργίζω komt 8 maal voor, het substantivum ὀργή 36. 
11 De dualisvorm betekent ‘neusvleugels’ of ‘neusgaten’, als pars pro toto wordt hij gebruikt om het ‘aangezicht’ mee 

aan te duiden. Dat laatste gebeurt echter vrijwel uitsluitend in uitdrukkingen als: “het aangezicht ter aarde werpen” (de 

neus raakt dan de grond!). De betekenis ‘toorn’ klinkt bij de dualisvorm eigenlijk alleen nog door in de verbinding  ֶאֶרְך
 .(’lankmoedig‘) ַאַּפִים
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168 maal om de toorn van God1. De uitdrukking ָחָרה אף (‘in toorn ontbranden / ontsteken’) komt in 

het Oude Testament vaak voor: 56 keer2. 

Overigens is het zaak het semantisch taalveld rond het woord ‘toorn’ goed in het oog te houden. 

Ook waar het woord ‘toorn’ niet valt, kunnen beelden en uitdrukkingen worden gebruikt die op de 

toorn van de HEER duiden of daaraan refereren. Te denken valt aan woorden als ‘vuur’, ‘ontbran-

den’, ‘wind/storm’3 en ‘rook’, ‘vernietiging’ (ׁשמד hif.;  CD כרת nif.) en ‘bezoeken’ c.q. ‘bezoeking’ 

 Meer dan eens lezen we bij Jeremia of Ezechiël dat de HEER ‘het zwaard, de honger .(ְּפקּוָדה / דקפ)

en de pest’ zendt of dat mensen ‘door het zwaar, de honger of de pest sterven’4. Het lijdt geen twijfel: 

dan is de toorn van de HEER tegen zijn volk ontbrand!5 

1.4.2 Het subject van de toorn: יהוה 

J. Fichtner6 noemt twee belangrijke factoren, die de voorstelling van de toorn Gods in het Oude 

Testament stempelen: a) Israël kent maar één God, b) met wie het in een bijzondere verbondsrelatie 

staat. 

Vanwege de belijdenis van die ene God is een “radicaal ethisch dualisme” zoals in het Zoro-

astrisme7 in het Oude Testament ondenkbaar. In andere godsdiensten kunnen rampen en onheil 

worden toegeschreven aan kwade, duistere machten (zoals aan de demon Aēšma in de godsdienst 

van het oude Iran8). In het Oude Testament zijn echter ook duistere, kwade machten aan Israëls God 

onderworpen, en vormen zij nooit een buiten zijn heerschappij vallende, zelfstandige tegenmacht. 

Het feit dat de HEER met zijn volk Israël een verbond heeft opgericht, zet eveneens een duidelijk 

stempel op het oudtestamentische spreken over Gods toorn. Belangrijk is in dit verband de consta-

tering dat er in het Oude Testament zelden wordt gesproken over de toorn van God (ֱאֹלִהים), maar 

bijna altijd over de toorn van de HEER (יהוה)9. Het is geen onbekende en grillige God of macht die in 

                                                      
1 Zie het overzicht in THAT, Band I, Sp. 221. 
2 Genesis 30,2; Genesis 39,19; Genesis 44,18; Exodus 4,14; Exodus 22,24; Exodus 32,10; Exodus 32,11; Exodus 32,19; Exodus 

32,22; Numeri 11,1; Numeri 11,10; Numeri 11,33; Numeri 12,9; Numeri 22,22; Numeri 22,27; Numeri 24,10; Numeri 25,3; 

Numeri 32,10; Numeri 32,13; Deuteronomium 6,15; Deuteronomium 7,4; Deuteronomium 11,17; Deuteronomium 29,27; 

Deuteronomium 31,17; Jozua 7,1; Jozua 23,16; Rechters 2,14; Rechters 2,20; Rechters 3,8; Rechters 6,39; Rechters 9,30; Rech-

ters 10,7; Rechters 14,19; 1 Samuël 11,6; 1 Samuël 17,28; 1 Samuël 20,30; 2 Samuël 6,7; 2 Samuël 12,5; 2 Samuël 24,1; 2 Konin-

gen 13,3; 2 Koningen 23,26; 1 Kronieken 13,10; 2 Kronieken 25,10; 2 Kronieken 25,15; Job 19,11; Job 32,2; Job 32,3; Job 32,5; 

Job 42,7; Psalm 37,8; Psalm 106,40; Psalm 124,3; Jesaja 5,25; Hosea 8,5; Habakuk 3,8; Zacharia 10,3. 
3 Het woord  רּוַח heeft in het Oude Testament in sommige gevallen de betekenis ‘toorn’ (Becking, 1993, p. 9). 
4 2 Kronieken 20,9; Jeremia 14,12; 21,7; 21,9; 24,10; 27,8; 27,13; 29,17; 29,18; 32,24; 32,36; 34,17; 38,2; 42,17; 42,22; 44,13; 

Ezechiël 5,12; 5,17; 6,11; 6,12; 7,15; 12,16; 14,21. 
5 Ook in het Nieuwe Testament zullen we er op bedacht moeten zijn, dat auteurs aan de toorn van God kunnen refere-

ren zonder dat ze de woorden ὀργὴ of θύμος laten vallen! 
6 TDNT, volume 5, p. 397. 
7 De Jong, 1993, p. 83. 
8 DDD, p. 909. 
9 Slechts tweemaal komt de uitdrukking ַאף־ֱאֹלִהים in het Oude Testament voor: Psalm 78,31 en Numeri 22,22. In het 

laatste geval is er bovendien een tekstvariant met יהוה in plaats van ֱאֹלִהים. 
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toorn ontsteekt, maar de God die in zijn verkiezende liefde1 met Israël Zijn verbond heeft opgericht. 

Het spreken over de goddelijke toorn staat in het Oude Testament dus in het licht van het verbond 

dat de HEER met zijn volk gesloten heeft2. 

Een en ander betekent: “the OT knowledge of faith and control of life are in their backward look 

to history, their attitude to the present and their forward glance to the future, fundamentally set in 

one direction. Nowhere do they encounter an obscure or indeterminate power, but the personal will 

of Yahweh with which it is necessary to come to terms.”3 

Als het Oude Testament de HEER in zijn toorn beschrijft, dan krijgt het emotionele element daar-

in dikwijls het volle pond. Dat merken we bijvoorbeeld in Deuteronomium 29,27: “zo kwaad, zo woe-

dend, zo razend was de HEER dat hij hen van hun eigen grond heeft gerukt en naar een ander land 

heeft weggeslingerd”4. Deze nadruk op de goddelijke emotie moet in het licht van vergelijkbare 

teksten in het oude Nabije Oosten waarschijnlijk niet als antopomorfisme worden geduid. Het emo-

tionele element lijkt juist vooral Gods koningschap en de soevereiniteit van zijn handelen te onder-

strepen: het “served rhetorically not to humanize and familiarize the king by focusing on his emo-

tionalism but rather to aggrendize and distance him by suggesting that royal policy is accountable 

to no factor other than the king himself”5. 

1.4.3 Op wie is de toorn van de HEER gericht? 

Hoewel het begrip ‘toorn’ wijst op een heftige emotie in de heilige God zelf6, is zij altijd gericht op 

een object buiten Hem zelf. Als object van Gods toorn komt allereerst Israël in het vizier. Dat is in 

het licht van het bovenstaande niet verwonderlijk: Israël is immers zijn volk en met dat volk staat 

hij in een bijzondere relatie. 

Vooral in de passages over de tocht door de woestijn en over de verovering van het beloofde land 

lezen we meer dan eens dat Israël de HEER tot toorn verwekt. Ook de profeten vóór en tijdens de 

ballingschap spreken vaak uit dat zij de toorn des HEREN over Israël zien naderen of dat in de ram-

pen die hebben plaats gevonden de HEER zijn toorn over het volk heeft uitgestort. Waar individuën 

                                                      
1 Deuteronomium 7,7-11. 
2 Hoe belangrijk dit verbondskader ook is, het betekent allerminst dat het om twee gelijkwaardige verbondspartners 

gaat. Daarop wijst bijvoorbeeld Sauer met nadruk: „…daß hier nicht gleichberechtigte Partner einander gegenüberstehen, 

sondern der Schöpfer seinem Geschöpf, der Gesetzgeber den ihm zum Gehorsam Verpflichteten, der Herr seinen Unterge-

benen“ THAT, Band I, Sp. 224. 
3 TDNT, volume 5, p. 397. 
4 Vergelijk ook Jesaja 42,25 (“Hij stortte zijn brandende toorn over hen uit in allesverterend krijgsgeweld”) en Ezechiël 

5,13 (“Ik zal mijn woede op hen koelen en mijn toorn de vrije loop laten totdat ik mij genoegdoening heb verschaft. Wan-

neer ik mijn woede op hen gekoeld heb, zullen ze beseffen dat het mijn hartstocht was die mij zo deed spreken”). 
5 ABD, volume 6, p. 994: “ … ’anger’ is depicted as a royal  prerogative essentailly synonymous with ‘exercise of sove-

reignty’”. 
6 In verschillende beschrijvingen van Gods toorn in het Oude Testament komt dat aspect nadrukkelijk naar voren. De 

vertalers van de Septuaginta (zie onder, p. 20) hadden daar soms merkbaar moeite mee.  
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door Gods toorn getroffen worden, is dat meestal nauw verbonden met hun ambt als leider, koning 

of profeet1. 

Hoewel in het Oude Testament primair Israël het object is van Gods toorn, kunnen ook de andere 

volkeren met de toorn van de HEER (of de dreiging daarvan) te maken krijgen. Zelfs de hele aarde, 

heel de mensheid kan door de uitbrekende toorn des HEREN getroffen worden2 zoals ‘in den begin-

ne’3. Deze lijn komen we vooral tegen bij profeten die ten tijde van de ballingschap of daarna leef-

den, en in een aantal Psalmen. De toorn van de HEER treft de volkeren, alsmede de goddelozen bin-

nen Israël.  

1.4.4 Hoe manifesteert zich de toorn van de HEER? 

De toorn van de HEER bedreigt het bestaan van degenen die het treft ernstig4.  Dat blijkt ook uit 

de beelden waarmee de toorn van de HEER getekend wordt: een verterend vuur, een alles wegva-

gende storm5. 

Als de toorn van de HEER tegen Israël ontbrandt, komt vooral verdrijving uit het Beloofde Land 

in beeld. De ballingschap is voor de profeten hèt voorbeeld van de tot uiting komende, oordelende 

toorn des HEREN. De koningen van omringende volkeren kunnen zo de instrumenten6 zijn, waarmee 

de HEER zijn toorn over zijn volk uitgiet. Aardse machten staan zo in zijn dienst om zijn toorn ten 

uitvoer te brengen7.  

Zowel bij de profeten als in de Pentateuch worden daarnaast droogte en hongersnood, ziekten en 

plagen8, massale sterfte en onderdrukking door vijanden9 met de toorn van de HEER verbonden. Al 

eerder wezen we op de vaste uitdrukking die Jeremia en Ezechiël hanteren: de HEER God zendt ‘het 

                                                      
1 Bijvoorbeeld Mozes (Exodus 4,14), Aäron (Deuteronomium 9,20) en Mirjam (Numeri 12,9). Hier ligt overigens (en niet 

toevallig) een duidelijke parallel met het oudtestamentische spreken over de verkiezing. Vooral Israël wordt in de Bijbel 

Gods ‘uitverkorene’ genoemd. Waar enkelingen Gods ‘uitverkorene’ genoemd worden, gaat het steeds om een bijzondere 

taak die hen is toevertrouwd. Zie Van de Beek, 2002, pp. 149-151. 
2 Vooral in de profetieën tegen de volken bij Amos, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Zefanja, Obadja, Nahum, Habakuk, Joël en 

in het boek Jona. 
3 Genesis 6-8; 11. 
4 “In its radical operation the wrath of Yahweh aims at destruction, at full extirpation.”, TDNT, volume 5, p. 400. 
5 Andere beelden die we tegenkomen: God giet zijn toorn (ֶעְבָרה) als water over zijn volk (of de volkeren) uit (bijv. Ho-

sea 5,10); Hij geeft hen zijn grimmigheid (ֵחָמה) te drinken (Job 21,20). 
 .(Jesaja 10,5) ַמֵּטה ַזַעם of ֵׁשֶבט ַאף ;(Jesaja 13,5; Jeremia 50,25) ְּכֵלי ַזַעם  6
7 Ondertussen blijven de koningen die de stok zijn waarmee de HEER in zijn woede slaat (Jesaja 10,5) volledig verant-

woordelijk voor hun (wan)daden! 
8 Vooral in het boek Deuteronomium komt dat sterk naar voren. Zo Von Rad, 1984, p. 242: “die dem Volk vorgehalte-

nen Heilsgüter [sind] überwiegend materielle: Fruchtbarkeit von Mensch und Vieh, Frieden nach außen hin, politische 

Größe. Jahwes Gnade wirkt jede Art van äußerer Lebensförderung (Dt. 28,8-14); Lebensminderung wird als Wirkung seines 

Zornes verstanden.” 
9 Vgl. Von Rad, 1984, pp. 80-81: “die fremden Völker, die auf Israel zukamen, wurden ausschließlich als die Werkzeuge 

des göttlichen Zornes angesehen, abgesehen von diesem ihrem Auftrag keines Interesses wert“. God kan zijn toorn dus 

over zijn volk uitstorten middels mensen die door hun zondige hartstochten voortgedreven worden. Ze zijn dan een in-

strument in Gods hand. 
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zwaard, de honger en de pest’. Ook daarbij gaat het om een vreselijke manifestatie van de toorn van 

de HEER. Kortom: als de HEER zijn toorn over zijn volk uitgiet, dreigt het volkomen weggevaagd te 

worden. 

In de post-exilische tijd zien we allereerst een zekere individualiserende tendens in het spreken 

over de toorn van de HEER. Méér dan voorheen verbindt men rampen in het persoonlijk leven met 

zijn toorn. Dat zien we vooral in de Psalmen. De toorn Gods wordt voelbaar in het leven van de enke-

ling: in ziekte; in de bedreiging door persoonlijke vijanden; in de dreiging van een vroegtijdige dood 

sterven; in de ervaring en de aanvechting, dat God ver weg blijft en Hij de dichter verlaten heeft. 

Ook Job schrijft op een bepaald moment zijn vreselijke lijden toe aan Gods toorn1. 

Daarnaast zien we een verschuiving optreden in de richting van het eschaton: in de verkondiging 

van de profeten krijgt de notie van Gods toorn gaandeweg een meer eschatologische klank. Verschil-

lende profeten voorzien in de toekomst (‘in het laatste der dagen’) een definitief oordeel van God, 

waarop zijn toorn zich ontladen zal tegen al zijn vijanden. De ‘dag des HEREN’ kan dan als een ‘dag 

des toorns’ getekend worden2. 

1.4.5 Waardoor ontbrandt de toorn van de HEER? 

De motieven van de goddelijke toorn zijn in het Oude Testament niet altijd even inzichtelijk. Dat 

wil zeggen: soms hebben mensen daar geen zicht op. In dat geval heeft het de schijn, dat Gods toorn 

ongegrond, willekeurig en onredelijk is3. We kunnen dan denken aan de passage over de strijd van 

Jakob bij de Jabbok4 en aan die waarin de HEER Mozes tegenkomt en hem zoekt te doden5. Meer dan 

eens horen we in de Psalmen en in het boek Job de klacht van de enkeling, dat God zonder (een de 

dichter bekende) reden zijn toorn over de mens uitstort6. “Here the element of inconceivable power 

and holiness in Yahweh outweighs the other motives of action.”7 

In de meeste gevallen is in het Oude Testament zonder meer duidelijk dat de toorn des HEREN 

een reactie is op menselijk handelen, op menselijk falen8. De toorn van God treft het volk, als het in 

                                                      
1 Bijvoorbeeld in Job 14,13: “Och, of Gij mij in het dodenrijk wildet versteken, mij verbergen, totdat uw toorn geweken 

was…” (ַעד־ׁשּוב ַאֶּפָך). Job 19,11: “Hij heeft zijn toorn tegen mij doen ontbranden (ַֹוַּיַחר ָעַלי ַאּפו) en mij als zijn vijand 

beschouwd.” 
2 Zie bijvoorbeeld Zefanja 1,15.18. 
3 „Die in ihren Motiven zwar durch ähnliche menschliche Verhaltensweisen erklärbare, aus ihnen aber nicht ableitba-

re Reaktion Gottes antwortet auf die das Wesen und die Gebote dieses Gottes verletzenden Taten der Menschen. Sie ist 

deshalb nicht ableitbar, weil sich nach der Anschauung des AT das göttliche Handeln vor keinem Tribunal zu verantwor-

ten hat…“ (THAT, Band I, Sp. 223). 
4 Genesis 32,23-33. 
5 Exodus 14,24-26. In deze beide geschiedenissen valt het woord ‘toorn’ overigens niet. 
6 Psalm 88; Job 16,9; 19,11. 
7 TDNT, volume 5, p. 402. “The objects of such anger tend to be those who, unfortunately, are simply in the wrong place 

at the wrong time.” (ABD, volume 6, p. 993) 
8 Gods toorn (c.q. de uiting daarvan) is dan een kwestie van zijn wil. Zie ABD (volume 6, p. 991), waar Herion onder-

scheid maakt tussen ‘passie’ en ‘pathos’. In het Oude Testament (en vooral bij de profeten) moet Gods toorn getypeerd 

worden als ‘pathos’: “It is not a ‘fever of the mind’ that disregards standards of justice and culminates in irrational and 

irresponsible action; it is intricately linked to ‘ethos’ and approximates what we mean by ‘righteous indignation’.” Het gaat 
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de woestijn in opstand komt tegen zijn God, als het in het Beloofde land de dienst aan de HEER God 

verlaat, als het in afgodendienst vervalt. Kortom: de toorn van de HEER wordt opgeroepen door de 

ongehoorzaamheid, de rebellie en het ongeloof van het volk. Zij trappen Hem op het hart, en daar 

blijft de HEER niet koud onder. 

Daarmee komt het belangrijkste motief van de toorn des HEREN jegens Israël in zicht: “It is Yah-

weh’s wounded love which awakens His wrath. The wrath of God is correlative to His ֹקֶדׁש, to His 

 to the turning of Yahweh to Israel, which is the basis of the covenant relationship.”1 De HEER ,ֶחֶסד

toornt eerst en vooral tegen het volk dat zijn eigendom is2; zijn toorn is ‘gekwetste liefde’3. 

Dat wordt bevestigd door de nauwe verbinding, die er dikwijls blijkt te bestaan tussen de voor-

stelling van de ijver des HEREN  en die van zijn toorn4. “Vaak is de (na)ijver van God de innerlijke 

drijfveer of het synoniem van zijn toorn.”5 De genadige verkiezing van Israël sluit in, dat God van 

zijn volk trouw en gehoorzaamheid eist. Als de liefde van de HEER niet door zijn volk wordt beant-

woord en Israël zich tot andere goden wendt, dan ontbrandt de (na-)ijver des HEREN en ontsteekt 

hij in toorn6. 

De ijver van de HEER kan er echter ook toe leiden, dat hij zijn toorn uitgiet over volken die zich 

vergrijpen aan Israël, het volk dat hij heeft uitverkoren. Ook dan is er een onmiddellijk verband 

tussen zijn heilige liefde en zijn toorn7 - zijn liefde voor zijn volk brengt hem tot toorn tegen andere 

volkeren die zich aan Israël vergrijpen. 

Soms verbindt het Oude Testament de toorn van God nog met een ander motief: dat van Gods 

heerschappij over alle volkeren. Zijn toorn komt dan voort uit “… His absolute claim to dominion 

over the whole world, which is directed against the arrogance of the nations (cf. Gn. 11) and their 

rulers, against their self-glorying, and also against transgressions of commandments which are of 

                                                                                                                                                                      
bij Gods toorn dan ook niet om een fundamentele eigenschap van God, maar om een expressie van zijn wil: “it is a reaction 

to human history, an attitude called forth by human (mis)conduct.” God kan zijn toorn ook inhouden, en dat bevestigt dat 

(de uiting van) zijn toorn voortkomt uit zijn wil (zie voor zijn lankmoedigheid de volgende par., 1.4.6, p. 19). 
1 TDNT, volume 5, p. 403 (zie over de relatie tussen Gods heiligheid en zijn toorn ook p. 407). 
2 Dat moet wel de diepste reden zijn waarom het Oude Testament zelden over de toorn van God (ַאף ֱאֹלִהים), maar 

vaak over de toorn des HEREN (ַאף הוהי) spreekt – zie ook p. 14. Het is de HEER die tegen zijn volk in toorn ontsteek - de 

God die met Israël een verbond heeft opgericht. 
3 Berkhof, 1985, p. 121. 
4 Ook van de naijver (ִקְנָאה) des HEREN kan worden gezegd dat zij brandt als vuur. We komen dat bijvoorbeeld tegen in 

Ps. 79,5, waar Gods toorn en zijn naijver haast als synoniemen naast elkaar staan: “Hoe lang, HEERE? Zult Gij eeuwiglijk 

toornen (ף ֣ ָך) Zal Uw ijver ?(ֶּתֱאַנ  ”?als vuur branden (ִקְנָאֶתֽ
5 Peels, 1992, p. 246. Op de bladzijden 244-248 gaat Peels in op de centrale betekenis van Gods naijver in verband met 

zijn toorn en zijn wraak. “In een groot deel van het onderzochte tekstmateriaal blijkt de wraak van God gepaard te gaan 

met zijn toorn en grimmigheid. Het affectieve moment dat in de toorn van God meekomt, ontbreekt bij de notie van Gods 

wraak, die een meer juridische lading heeft.” Zie ook TDNT, volume 5, p. 397: “In the OT the message of the wrath of God is 

not identical with the depiction of His judicial acts. It has in view not merely an action but a process in God Himself, an 

‘emotion’ on the part of God.” 
6 “Opmerkelijk is, dat juist diegenen onder hen [te weten: de profeten, GvdP], die het sterkst de nadruk op Gods liefde 

leggen, Hosea en Jeremia, het felst zijn in de beschrijving van de goddelijke toorn.” (Vriezen, 1966, p. 331) 
7 Jes. 42,13; 59,17; 63,15. 
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general validity.”1 Verder roept de hoogmoed van de mens en de daardoor op hem rustende schuld 

de toorn Gods op. De toorn van God wordt dan in moeite en verdriet, en in de eindigheid van het 

leven voelbaar. 

1.4.6 Het uitbreken, de duur en het afwenden van Gods toorn 

Wanneer het gaat om de manifestatie van Gods toorn in de geschiedenis, dan moeten we denken 

aan allerlei rampen en vooral aan de ballingschap. 

Soms gaat het om onheil dat (althans voor het besef van de door Gods toorn getroffenen) plotse-

ling intreedt2. Dat neemt niet weg, dat het Oude Testament er telkens getuigenis van aflegt, dat de 

HEER ‘lankmoedig’ is. Die ‘lankmoedigheid’ (ִים ֶרְך ַאַּפ֖  betekent dat hij ‘lang van toorn’ is: het (ֶא֥

duurt lang voordat Hij in toorn ontsteekt. Hij waarschuwt en hij roept zijn volk op om tot hem, tot 

het verbond en tot zijn geboden terug te keren. Die ‘lankmoedigheid’ van de HEER is verbonden met 

zijn barmhartigheid, zijn genade, zijn trouw en zijn liefde3. In zijn lankmoedigheid geeft hij Israël 

royaal de gelegenheid voor berouw en bekering. Zijn lankmoedigheid betekent ook dat hij graag 

bereid is om zijn volk zijn zonden te vergeven4 en het genade te bewijzen. 

Wordt het volk door de toorn van de HEER getroffen, dan komt uitereraard meteen de vraag naar 

voren, hoe lang dat zal duren. In het Oude Testament wordt die vraag verschillend beantwoord. 

Tijdens de ballingschap gloort de hoop, dat Gods toorn tegen zijn volk ten einde is5. Daarentegen 

horen we in de (veelal post-exilische) Psalmen nog steeds de indringende vraag die al biddend aan 

God wordt gesteld: hoelang nog6?  Soms is het vooruitzicht dat de HEER ‘voor eeuwig’ (ם  op (ַעד־עוָֹלֽ

de volken zal toornen7, maar vaker klinkt de verzekering dat de HEER niet eindeloos blijft twisten en 

dat zijn toorn niet eeuwig duurt8. 

Om de toorn van God af te wenden kan Israël niet naar de magische praktijken grijpen die voor 

de hem omringende volkeren zo belangrijk waren. Als de HEER zijn toorn laat varen, is dat ten diep-

ste een vrij en soeverein besluit van de HEER zelf.  Degenen die door de toorn van de HEREN getrof-

fen worden (of voor wie dat dreigt) beroepen zich in hun gebeden dan ook vooral op Gods genade9, 

op zijn trouw, en een enkele keer op de zwakheid van de mens10. 

                                                      
1 TDNT, volume 5, p. 404. 
2 Numeri 11,33; 12,9. 
3 Zo bijvoorbeeld in de bekende en centrale woorden van Exodus 34,6: ת ֶסד ֶוֱאֶמֽ ִים ְוַרב־ֶח֥ ֶרְך ַאַּפ֖   ֵא֥ל ַר֖חּום ְוַחּ֑נּון ֶא֥
4 Joël 2,13. 
5 Zie bijvoorbeeld Jesaja 40,2. 
6 Psalm 79,5; 85,6; 89,47. 
7 Maleachi 1,4; vgl. Nahum 1,2. 
8 Psalm 103,9. Vgl. ook Jeremia 3.5.12. 
9 TDNT, volume 5, p. 406. 
10 Vooral een aantal keren in het boek Job. 
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Soms laat de HEER zijn toorn varen als de boosdoeners zijn gestraft1, op andere momenten spelen 

offers daarbij een rol2. De profeten zijn ervan overtuigd dat alleen radicale bekering de toorn van de 

HEER kan afwenden3.  

1.5 SEPTUAGINTA 

Hoewel de woorden θυμός en ὀργή etymologisch en oorspronkelijk ook qua betekenis van elkaar 

verschillen4, is daar in de Septuaginta niets van te merken: daar zijn de woorden ὀργὴ en θύμος vol-

komen synoniem. Nergens is merkbaar, dat het ene woord een andere kleur of nuance bevat dan het 

andere, en de beide woorden zijn onderling uitwisselbaar5. Heel vaak komen de woorden θυμός en 

ὀργή in combinatie voor. De uitdrukking ָחָרה ַאף bijvoorbeeld wordt in de Septuaginta dikwijls ver-

taald met θυμόομαι ὀργή, maar ongeveer even vaak met ὀργίζομαι θυμῳ. 

Het Grieks kent nog minstens drie termen die vaak met ‘woede’, ‘toorn’ vertaald worden: κότος, 

χόλος and μῆνις (en de bijbehorende werkwoorden). κότος komt in de Septuaginta helemaal niet 

voor. De woorden χόλος en μῆνις6 worden er af en toe wel gebruikt, maar vrijwel altijd7 voor mense-

lijke woede, niet voor Gods toorn. Blijkbaar riepen de woorden κóτος, χόλος en μῆνις bij de LXX-

vertalers associaties op die ze in passages waar gesproken werd over de toorn van de HEER beslist 

wilden vermijden8. Ongetwijfeld wilden ze niet, dat de toorn van Israëls God zou worden geassoci-

eerd met woedeuitbarstingen zoals de Griekse goden die blijkens de verhalen konden hebben en met 

de onverzoenlijkheid die daar dikwijls bij hoorde. 

De Septuaginta vertaalt de Hebreeuwse grondwoorden voor ‘toorn’ doorgaans adequaat. Een en-

kele keer wordt een Hebreeuws woord haast mechanisch vervangen door θυμός of ὀργή, terwijl de 

betekenis om een andere vertaling zou vragen9. Hier en daar proeven we in de vertalingen, dat de 

Septuaginta-vertalers moeite hadden met een al te anthropomorfisch spreken over God: als in Psalm 

18,9 van God wordt gezegd dat “rook uit zijn neus opsteeg”, dan vertaalt de Septuaginta dat met 

ἀνέβη καπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ10. 

                                                      
1 Numeri 25,1; Jozua 7,1.25-26. 
2 Numeri 17,11; 2 Samuël 24,17vv. 
3 Zie bijvoorbeeld Jeremia 4,4. 
4 Wat het etymologische verschil betreft: “θυμός denotes the emotion, ὀργή its manifestation and expression, θυμός 

the wrath which boils up, ὀργή the wrath which breaks forth.” (TDNT, volume 5, p. 409) 
5 TDNT, volume 5, p. 409. 
6 Met de bijbehorende werkwoorden (ἐκ)χολάω en μηνίω. 
7 Jeremia 3,12 (καὶ οὐ μηνιῶ ὑμῖν εἰς τὸν αἰῶνα) en ψ 102,9 (οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ) vor-

men uitzonderingen, maar opvallend genoeg wordt in beide verzen juist ontkend dat Gods toorn eeuwig zou duren. 
8 TDNT, volume 5, p. 411. 
9 Bijvoorbeeld waar  ָהֵחמ  met θυμός wordt vertaald terwijl het in dat verband ‘gif’ betekent (Deuteronomoium 32,24; 

Psalm 58,5; Job 6,4).  
10 Een soortgelijke keuze maakten de vertalers in vers 16. 
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1.6 JODENDOM 

1.6.1 Joodse literatuur 

In het Jodendom worden de oudtestamentische lijnen over de toorn van God doorgetrokken. In 

de Joodse apocriefen en pseudepigrafen is het oordeel over menselijke toorn over het algemeen nega-

tief, maar over de toorn van God wordt zonder enige terughoudendheid gesproken1. Het woord ὀργή 

kan betrekking hebben op de gemoedsbeweging die God in zijn haat en verzet tegen het kwaad 

heeft, maar ook op het effect daarvan: het rechtvaardige oordeel dat God velt of ten uitvoer brengt. 

Vaak ook liggen beide aspecten in het woord ὀργή besloten: zowel de woede van God zelf als het oor-

deel of de bestraffing waartoe die woede leidt. 

Het spreken over de toorn van God kan bij Joodse auteurs zowel in een historisch als in een es-

chatologisch kader staan. De toorn van God die individuën of volken in het hier en nu treft, zijn ech-

ter vaak een voorbode van de toorn die in het eschaton komt.  Vooral in eschatologische context 

blijkt men bij ‘Gods toorn’ aan zijn komende oordeel te denken. Gods toorn treft dan enerzijds de 

heidenen, anderzijds de verstokte zondaren (zowel heidenen als Israëlieten). 

Richt Gods toorn zich op mensen of volken in deze wereld, dan passeren rampen de revue die we 

ook uit het Oude Testament goed kennen: “vuur, hagel, hongersnood en dood”2. Gods toorn kan 

worden afgewend door gebed, offers, voorbede, plaatsvervangend lijden, en Gods genadig en red-

dend ingrijpen. 

1.6.2 Mishnah, Talmud en Targum 

In de rabbijnse literatuur is Gods toorn een gangbaar thema. Van enige beduchtheid om daarover 

te spreken merken we in Mishnah en Talmud niets en in de Targums valt nergens de behoefte te 

bespeuren om aan oudtestamentische passages over de toorn van de HEER een nieuwe interpretatie 

te geven. De toorn van God wordt bij de rabbijnen soms zelfs onbekommerd vergeleken met die van 

mensen: hij ontvlamt eerst in alle hevigheid, maar zakt daarna af3. 

Dat God nooit in strijd met zijn rechtvaardigheid handelt is een belangrijk uitgangspunt dat ook 

wordt vastgehouden als het over de toorn van God gaat. Meer dan eens blijkt dat zijn toorn (anders 

dan bij mensen vaak het geval is) hand in hand gaat met barmhartigheid en liefdevolle zorg. Maar 

niet altijd ligt er een verbinding tussen Gods toorn en zijn genade: vooral als het gaat over het laat-

ste oordeel (na de dood of op ‘de dag des oordeels’) lezen we dat zondaren in Gods toorn verdelgd 

worden - zonder enige hoop op genade. 

In de rabbijnse literatuur is veelvuldig sprake van engelen die een belangrijke functie hebben bij 

het uitvoeren van Gods toorn – ‘wraakengelen’ of ‘doodsengelen’4. De wortels daarvan liggen in het 

Oude Testament1. 
                                                      

1 Een belangrijke uitzondering daarop vormt de brief van Aristeas, waarin we lezen dat “God governs the world wit-

hout any wrath” (254). Daar staat tegenover dat de sterk door het Hellenisme beïnvloede auteur van 4 Makkabeeën onbe-

kommerd spreekt over Gods’ rechtvaardige toorn (4,21; 9,32). 
2 Wijsheid van Jezus Sirach 39,29. 
3 TDNT, volume 5, p. 416. 
4 Schoonhoven, 1966, p. 22. 
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1.6.3 Philo en Josephus 

Philo spreekt wel over de toorn van God, maar hij staat sterk onder invloed van de Stoa. Ui-

teraard kan Philo niet heen om oudtestamentische passages die over de toorn van God spreken. De 

gedachte dat zij wel eens letterlijk bedoeld zouden kunnen zijn, laat Philo niet eens in zich opko-

men2. God is daar niet werkelijk toornig, zo legt Philo uit: de Bijbel past zich om pedagogische rede-

nen aan3 aan het begripsvermogen van mensen die geen adequate kennis van God hebben. Er is geen 

werkelijke πάθος in God4. 

Josephus staat – anders dan Philo – sterk onder invloed van het Oude Testament en van de rab-

bijnen. Voor hem is duidelijk dat de ὀργή θεοῦ wordt opgeroepen door de overtreding en minach-

ting van de wet. De toorn van God is bij hem soms bijna synoniem met de δίκη. 

1.7 HET NIEUWE TESTAMENT 

1.7.1 Woordgebruik 

Afgezien van het woord ὀργή zelf, worden alle woorden die van de stam ὀργ- zijn afgeleid in het 

Nieuwe Testament gebruikt voor menselijke boosheid. Over de menselijke boosheid laat het Nieuwe 

Testament laat zich weliswaar niet altijd negatief uit5, maar meestal wel6. 

Voor de toorn van God wordt in het Nieuwe Testament vooral het woord ὀργή gebruikt. De 

woorden μῆνις en χόλος gebruikt het Nieuwe Testament voor Gods toorn niet7. Wel komt het woord 

θυμός in het Nieuwe Testament voor, maar bijna uitsluitend in het boek Openbaring8: alleen in Ro-

meinen 2,8 wordt θυμός nog gebruikt voor de toorn van God, daar echter in combinatie met ὀργή. 

                                                                                                                                                                      
1 Zie bijvoorbeeld Exodus 12,23. De HEER oefent daar gericht aan alle goden van Egypte (vs. 12) en zal alle eerstgebore-

nen met de dood treffen. In vers 23 is er dan opeens sprake van ‘de verderver’, ‘de doodsengel’ (ַהַּמְׁשִחית) – hij voert het 

gericht van de HEER blijkbaar uit. 

Zie ook 2 Samuël 24,15-16. De HEER laat in Israël de pest uitbreken, maar schakelt daarvoor blijkbaar een engel 

ְך)  !in die dood en verderf zaait (ַהַּמְלָא֥
2 Van der Horst, 1993, p. 79. 
3 Synkatabasis of condescensio. Philo laat de gedachte dat God weleens werkelijk toornig zou kunnen zijn niet eens bij 

zich opkomen.  Zie Van der Horst, 1993, pp. 79-82. 
4 TDNT, volume 5, p. 417. Zie voor het concept van de ἀπαθεία ook p. 10. 
5 In Romeinen 12,19 wordt de menselijke toorn niet geheel afgewezen: hij kan terecht zijn, maar de christen zal de 

toorn / wraak aan God overlaten. In Romeinen 10,19 en 2 Korinthe 7,11 wordt menselijke toorn positief gewaardeerd. 
6 Zie daarvoor TDNT, volume 5, p. 420-421. 
7 Anders dan bijvoorbeeld Josephus. Zie ook p. 20. 
8 De woorden θυμός en ὀργή worden in het boek Openbaring beide gebruikt voor de goddelijke toorn, en ze lijken vol-

komen inwisselbaar te zijn. Zie bijvoorbeeld Openbaring 14,10, waar gesproken wordt over ‘de wijn van Gods gramschap’ 

(τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ) en over ‘de beker van zijn toorn’ (τῆς ὀργῆς αὐτοῦ).  
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1.7.2 Toorn en het godsbeeld van het Nieuwe Testament 

In het nieuwtestamentische beeld van God neemt zijn toorn een essentiële plaats in. Dat blijkt 

niet alleen op plaatsen waar onbekommerd over de ‘toorn van God’ gesproken wordt1. Het besef van 

de toorn van God ligt ook ten grondslag aan tal van teksten waarin het woord ‘toorn’ geheel ont-

breekt. Zo lezen we in de brief aan de Hebreeën, dat het huiveringwekkend is om te vallen in de 

handen van de levende God2 en dat ‘onze God een verterend vuur’ (πῦρ καταναλίσκον) is3. Ook in 

andere teksten staat – net als in het Oude Testament - ‘vuur’ voor de toorn van God. Dat is bijvoor-

beeld het geval in de bekende woorden van Johannes de Doper: iedere boom die geen goede vruch-

ten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen4. Een ander belangrijk beeld voor de 

toorn van God cirkelt rond woorden als ‘beker’, ‘fiool’, ‘wijn’ en ‘wijnpers’. Vooral in het boek Open-

baring zijn dat woorden die gebezigd worden als het over de toorn van God gaat. Mede gelet op het 

feit dat deze beelden al in het Oude Testament5 voorkomen om de toorn van God aan te duiden, is 

het niet uitgesloten dat ook bij Jezus’ woorden over “de beker die hij moet drinken”6 de notie van 

Gods toorn meeklinkt7. 

Van Jezus zelf lezen we slechts eenmaal nadrukkelijk dat hij woedend is8. Toch zijn er meerdere 

momenten in het Evangelie, waarop iets van Jezus’ boosheid zichtbaar wordt. Wanneer de discipelen 

de mensen wegsturen die hun kinderen bij Jezus willen brengen, lezen we dat Jezus ‘zich opwond’ 

(NBV), ‘(diep) verontwaardigd’ (GNBNL, WV95) is (ἠγανάκτησεν)9. Verder valt te denken aan Jezus’ 

optreden bij de tempelreiniging10 en aan zijn heftige emoties bij het graf van Lazarus11. 

                                                      
1 Bijvoorbeeld Johannes 3,36; Efeze 2,3; Kolossenzen 3,6; 1 Thessalonicenzen 1,10; 2,16; Openbaring 6,16.17. 
2 Hebreeën 10,31. In het vers daarvoor lezen we: “We kennen immers degene die gezegd heeft: ‘Het is aan mij om te 

wreken, ik zal vergelden,’ en ook: ‘De Heer zal oordelen over zijn volk.’” Vgl. ook Jakobus 4,12; Lukas 12,5; Mattheüs 10,28. 
3 Hebreeën 12,29. 
4 Mattheüs 3,10-12. In Lukas 23,28-31 vinden we een soortgelijk beeld, hoewel we daar zelfs het woord ‘vuur’ niet te-

genkomen. De meervoudsvorm (“Want indien zij dit doen aan het groene hout…”) kan als eigenlijk subject God zelf veron-

derstellen, zoals dat in het Aramees ook dikwijls met passieve vormen het geval is. Vgl. verder bijvoorbeeld Mattheüs 

13,40.42.50; Mattheüs 18:8; 2 Thessalonicenzen 1:8. 
5 Zie bijvoorbeeld Psalm 75,8; Jesaja 51,17.22. 
6 Markus 10,38; Lukas 22,42. 
7 Zo bijvoorbeeld Gnilka: “Mit dem Bildwort vom Becher spielt … Jesus nicht nur auf seine Leiden und seinen Tod an, 

sondern deutet diese auch als göttliches Gericht, das er – dann für die Frevler – übernimmt.” (Gnilka, 1979, p. 102) 
8 Markus 3,5, waar we lezen dat Jezus omstanders vanwege hun harde hart tegelijk boos en diep bedroefd aankijkt: καὶ 

περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετʼ ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν… Bij Markus 1,41 is er nog een 

opmerkelijke tekstvariant, die ons niet laat lezen dat Jezus met barmhartigheid bewogen is (σπλαγχνισθείς), maar dat hij 

boos wordt (ὀργισθείς)! 
9 Markus 10,14. 
10 Johannes 2,13-25, met een verwijzing naar Psalm 69: “De ijver voor uw huis zal mij verteren”. Vgl. Mattheüs 21,12-13; 

Markus 11,15-19; Lukas 19:45-48. 
11 Vooral de WV95 kiest hier voor een emotioneel krachtige vertaling: ‘ontstak Hij in toorn en wond zich op’ 

(ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτὸν, 11,33), ‘opnieuw in toorn ontstoken’ (πάλιν ἐμβριμώμενος, 11,38). De 

NBV kiest er op deze plaatsen voor om te vertalen dat Jezus zich ‘ergerde’. 
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Ongetwijfeld zit er aan Jezus’ boosheid allereerst een menselijk aspect. Toch ligt de boosheid van 

Jezus in het verlengde van zijn zending en schemert daar Gods toorn door heen. Dat blijkt wel uit 

wat de woede van Jezus oproept: krachten en machten die zich tegen God en het doorbreken van 

Gods Koninkrijk verzetten1.  

In het boek Openbaring lezen we niet alleen over de toorn van God, maar ook over die van het 

Lam2. Net als in de rabbijnse literatuur3, spelen engelen bij het ‘uitstorten’ van Gods toorn in dit 

boek een grote rol4. 

Het laatste Bijbelboek tekent wel het meest plastisch hoe Gods toorn mensen, volkeren en de 

aarde treft. ‘Fiolen van Gods toorn’ worden over de aarde uitgegoten (Openbaring 16,1) en de gevol-

gen daarvan zijn voor ‘alle mensen die het merkteken van het beest dragen’ verschrikkelijk: zij krij-

gen kwaadaardige en pijnlijke zweren (Openbaring 16,2); het water wordt bloed en alle wezens die 

in de zee leven komen om (Openbaring 16,3); ook het water van rivieren en waterbronnen wordt 

bloed (Openbaring 16,4); buitengewone hitte van de zon verzengt de mensen (Openbaring 16,9); er 

heerst duisternis (Openbaring 16,10); bliksemschichten, groot geraas en donderslagen volgen, als-

mede een zware aardbeving (“zo zwaar als er nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde 

waren”, Openbaring 16,18). In hoofdstuk 19 wordt Jezus5 getekend in met bloed doordrenkte kleren, 

als degene die “de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God” zal treden. 

Toch vormt het boek Openbaring in dit opzicht een uitzondering. In de rest van het Nieuwe Tes-

tament horen we wel bijvoorbeeld over de Gehenna, “waar de wormen blijven knagen en het vuur 

niet dooft”6. Maar het Nieuwe Testament tekent God (of Jezus) verder nergens zoals dat in het Oude 

Testament wel gebeurt: razend van woede, in al zijn boosheid bezig om zijn volk fors aan te pakken7.  

Men kan dus zeggen dat er in het Nieuwe Testament enigszins anders over de toorn van God 

wordt gesproken dan in het Oude Testament. MacGregor8 spreekt in dit verband over een ‘deperso-

nalisering’ van Gods toorn9, die hij in het hele Nieuwe Testament, maar het sterkst bij Paulus waar-

neemt. Hij verbindt dat met de constatering, dat het spreken over de toorn van God in het Nieuwe 

Testament in het merendeel van de gevallen in een eschatologisch kader staat. Bij de ‘toorn van 

God’ denkt men in het Nieuwe Testament bijgevolg vaak vooral aan Gods rechtvaardig oordeel op de 

                                                      
1 TDNT, volume 5, p. 427.  
2 Openbaring 6:16. 
3 Zie boven, p. 21. 
4 Openbaring 14,19; 15,1.7; 16,1. 
5 Johannes spreekt hier over “een wit paard met een ruiter, die ‘trouw en betrouwbaar’ heet. Op zijn kleding en op zijn 

dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. 

Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. 

Hoewel hij de naam ‘Jezus’ niet noemt en ook niet spreekt over ‘het Lam’, is er nauwelijks twijfel over, dat Johannes bij de 

ruiter op het witte paard aan Jezus denkt.  
6 Markus 9,48. 
7 Voor de heftige emoties waarmee in het Oude Testament Gods toorn getekend wordt, zie p. 15. 
8 MacGregor baseert zich voor een groot deel op een uitweiding die Dodd in zijn commentaar al gaf over (Gods) toorn 

(Dodd, 1947, pp. 20-24). Zie ook p. 63. 
9 MacGregor, 1961, p. 104. 
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jongste dag, en veel minder (of zelfs helemaal niet) aan de woede (als heftige emotie) die de zonde 

en het kwaad bij God oproept. MacGregor signaleert verder, dat Paulus over de liefde van God in 

persoonlijke termen kan spreken (waarbij God het subject vormt van het werkwoord ‘liefhebben’1), 

terwijl Paulus nergens schrijft dat God ‘toornig (woedend) is’ of ‘toornig (woedend) wordt’2. Verder 

merkt MacGregor nog op, dat Paulus opvallend vaak spreekt over ‘de toorn’3 in plaats van over de 

‘de toorn van God’ of ‘zijn toorn’. Dat wekt de indruk dat Paulus ‘de toorn’ weliswaar niet absoluut, 

maar toch zeker enigszins van God zelf losmaakt. ‘De toorn’ kan dan nauwelijks betrekking hebben 

op het gevoelen of de houding die God tegenover mensen heeft (‘zijn woede’), maar duidt vooral op 

de gevolgen die de zonde voor mensen heeft (‘het oordeel’, ‘het onheil’ dat mensen door hun zonden 

over zich heen halen)4. MacGregor trekt de conclusie “that Paul does not think of God as being angry 

in quite the same immediate and personal sense as he thinks of God as actively loving”5. 

De door MacGregor naar voren gebrachte punten zullen nog onze aandacht vragen bij de exegese 

van de afzonderlijke teksten uit de brief aan de christenen te Rome. Tegenover zijn overwegingen 

willen we op deze plaats in elk geval reeds aantekenen, dat (ook) het Nieuwe Testament de twee 

grondmotieven van de toenmalige religies, namelijk het dualisme en het fatalisme, nergens deelt. De 

ὀργή kan nergens werkelijk zelfstandig van God opereren, maar is overal bijzonder nauw met (het 

handelen van) God verbonden6. Net als in het Oude Testament draagt ὀργή in het Nieuwe Testament 

verschillende betekenissen in zich: zijn afkeer van het kwade, zijn hartstochtelijk verzet tegen het 

bedrijven van kwaad en tegen zijn vijanden en zijn rechtvaardig oordeel daarover. De context waar-

in het woord gebruikt wordt kan aan het licht brengen, welke betekenis het woord ὀργή op die 

plaats vooral heeft (en hoe het woord daarom vertaald moet worden). 

                                                      
1 Bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 2,16. Er zijn in het Nieuwe Testament meer teksten te vinden, waar God het sub-

ject is van het werkwoord ‘liefhebben’ (ἀγαπάω): bij Paulus, maar vooral in de johanneïsche geschriften. Overigens spreekt 

het Nieuwe Testament – net als het Oude Testament – vaker over het gebod en onze roeping om God lief te hebben en de 

naaste lief te hebben dan dat zij uitspreekt dat God ons liefheeft! 
2 “Thus love is unambiguously seen to be a personal, active attitude of God towards man, as ‘wrath’ very often is not.” 
3 ‘De dag des toorns’ (Romeinen 2,5); ‘zal verbolgenheid en toorn vergolden worden’ (Romeinen 2,8); ‘als Hij toorn over 

ons brengt’ (Romeinen 3,5); ‘want de wet wekt toorn’ (Romeinen 4,15); ‘zullen wij behouden worden van de toorn’ (Romei-

nen 5,9); ‘maar geef de toorn plaats’ (Romeinen 12,19). Zie ook TDNT, volume 5, p. 423: “It is undoubtedly striking that in 

15 out of 18 passages Paul has ὀργή without the qualifying (τοῦ) θεοῦ”. 
4 Ook de wortels van deze ontwikkeling zullen we overigens al in het Oude Testament moeten zoeken. Zie bijvoorbeeld 

Ezra 7,23: “Alles wat uit het gebod van de God des hemels volgt, moet nauwgezet worden uitgevoerd voor het huis van de 

God des hemels, opdat er geen toorn kome over de regering van de koning en zijn zonen.” Denk ook aan de engelen die 

dood en verderf brengen, als werktuigen in Gods hand. Ook hier krijgt de ‘toorn’ een zekere verzelfstandiging. In het rab-

bijnse Jodendom werden ֵחָמה  ,ַאף en  ְַאְך ַזַעףַמל  als engelen genoemd: zij brengen dood en verderf en zijn in feite perso-

nificaties van Gods toorn (TDNT, volume 5, p. 423). Zie ook p. 21. 
5 MacGregor, 1961, p. 105. 
6 TDNT, volume 5, p. 424. 
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1.7.3 Op wie is de toorn van God gericht? 

Gods toorn behoort niet tot het wezen van God, maar heeft altijd objecten: de toorn van God 

staat nooit los van de mens, de mensen of de volken waarop hij gericht is.  

Net als in het Oude Testament is Gods toorn in de eerste plaats gericht op zijn eigen volk: de Jo-

den. Toch is dat tegelijk betrekkelijk, omdat we overal in het Nieuwe Testament het besef aantref-

fen, dat alle mensen door Gods toorn getroffen worden: wij “stonden van nature bloot aan Gods 

toorn, net als ieder ander” 1. 

We zien in het Nieuwe Testament dus, dat Gods toorn gericht is op Israël2, op heel het zondige 

menselijke geslacht3, op alle volkeren4, op de machtigen en rijken (in het bijzonder ‘Babylon’)5.  

1.7.4 Oorzaken en gevolgen van de goddelijke toorn 

Het Nieuwe Testament somt op verschillende plaatsen op waardoor de toorn van God wordt op-

geroepen. Geloofsafval, ongeloof, zonde6, afgoderij, vijandschap tegen God (5,8.10), overtreding en 

minachting van de thora, het verachten van Gods liefde en van zijn lankmoedigheid (2,4), het ver-

werpen van Jezus7, gebrek aan liefde en bewogenheid8 – dat alles roept de toorn van God op. De 

grondoorzaak is steeds dezelfde: dat de mens God veracht. De mens keert zich tegen de levende God 

door zijn ἀδικία en zijn ἀσέβεια (1,18) en in zijn afgoderij9.  

Een enkele keer brengt Paulus de toorn van God niet in verband met de menselijke zonde, maar 

met Gods wil. In Romeinen 9,22 heeft hij het over mensen die als “voorwerpen van toorn voor on-

dergang zijn toebereid” (σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν) en in 1 Thessalonicenzen 5,9 

schrijft hij dat God ons10 niet ‘bestemd’ heeft voor zijn toorn (ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν). Je 

krijgt dan de indruk dat de diepste oorzaak van Gods toorn niet in de menselijke zonde gelegen is, 

maar in de wil van God. Waartoe God de mens echter ook bestemd heeft11, het komt in geen geval in 

mindering op diens verantwoordelijkheid: Gods wil en de menselijke schuld zijn onontwarbaar met 

elkaar verbonden. De manier waarop de Bijbel erover spreekt is niet in een modern-westers oor-

zaak-gevolg schema te vangen12.  

                                                      
1 Efeze 2,3. 
2 Mattheüs 3,7; Lukas 21,23; 1 Thessalonicenzen 2,16. 
3 Efeze 2,3. 
4 Openbaring 11,18; 14,8; 18,3. 
5 Openbaring 14,8vv.; 16,1.19. 
6 In Kolossenzen 3,5vv. schrijft Paulus dat om “ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht”, 

“woede en drift, vloeken en schelden” Gods toorn over mensen komt. 
7 1 Thessalonicenzen 2,14. 
8 Markus 3,5; Mattheüs 18,23vv. 
9 Handelingen 17,16. 
10 De onuitgesproken vooronderstelling is wel: ‘in tegenstelling tot anderen’. 
11 Bij de exegese van Romeinen 9,22 (p.  82 vv.) zullen we hierop nader ingaan. 
12 “The schema of the nexus of cause and effect as the outlook of modern man is broken by the power of the divine 

wrath” (TDNT, volume 5, p. 444). 
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Dat merken we ook als we de gevolgen van Gods toorn willen schetsen. Zonde, ongeloof en afgo-

derij roepen de toorn van God op, maar kunnen tegelijkertijd het gevolg zijn van Gods toorn (1,18vv.). We 

zien dat duidelijk in Romeinen 1: dat God mensen overgeeft (παρέδωκεν) aan hun eigen hartstoch-

ten (1,24) komt voort uit zijn toorn over (diezelfde) zonde1! 

Net als in het Oude Testament leidt Gods toorn tot de dood. Dat kan dan een eschatologische 

connotatie hebben (6,16.21.23), maar dat hoeft niet2. Overigens is in het Nieuwe Testament lang niet 

altijd gemakkelijk te onderscheiden waar het spreken over Gods toorn eschatologisch geduid moet 

worden en waar niet. Dat heeft het woord ὀργή gemeen met nieuwtestamentische kernwoorden als 

βασιλεία, δικαιοσύνη en σωτήρια. Over het algemeen geldt echter: wat God in deze tijd doet, wijst 

heen naar zijn toekomstig handelen. Als God zijn toorn in de historie laat voelen, is dat in mindere 

of meerdere mate prefiguratief.  

Staat het spreken over Gods toorn in een nadrukkelijk eschatologische setting, dan valt in plaats 

van het woord θάνατος vaak het woord ἀπώλεια. De grootste dreiging die van Gods toorn uitgaat, is 

echter niet de vernietiging van de mens, maar de eeuwige βασανισμός3. 

Dat de goddelijke toorn eeuwig kan duren is een gangbare overtuiging in de Griekse wereld4. In 

het Oude Testament is de uitstorting van Gods toorn over zijn volk nooit het laatste woord: vroeg of 

laat volgt daarop zijn ontferming5 en op verschillende plaatsen wordt nadrukkelijk uitgesproken dat 

Gods toorn niet eeuwig zal duren6. Het Nieuwe Testament weet wel van eeuwige straffen, maar niet 

van Gods eeuwige woede7. Zolang de laatste tegenstand tegen zijn heilige wil nog niet is overwon-

nen zal er echter met zijn toorn gerekend moeten worden. 

                                                      
1 Deze vicieuze cirkel wordt alleen door Christus doorbroken! 
2 Zie bijvoorbeeld Lukas 21,23-24: “Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, 24 en zij zullen val-

len door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door hei-

denen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.”. Zie ook Handelingen 5,11. In deze pericoop valt 

het woord ‘toorn’ niet, maar de verontwaardiging van Petrus (5,4.9) en de dood van Ananias en Saffira maken duidelijk dat 

we hier aan een oordeel van God moeten denken. De verontwaardiging van Petrus weerspiegelt als het ware Gods eigen 

verontwaardiging. In Handelingen 12,23 moeten we de dood van Herodes verbinden met de toorn van God: “Onmiddellijk 

werd Herodes geveld door een engel van de Heer omdat hij God niet de verschuldigde eer had bewezen, en door wormen 

aangevreten blies hij de laatste adem uit.” 
3 Openbaring 14,10v.; 20,10; Mattheüs 18,34. 
4 Daarbij past het woord μῆνις, dat het Nieuwe Testament consequent vermijdt. In een van de vele Griekse mythen ho-

ren we over Sisyphos, die de goden uitgedaagd had. Hij wordt tenslotte door die goden veroordeeld in de Tartaros een 

zwaar rotsblok tegen een steile berg op te wentelen. Het rotsblok rolt echter telkens weer van de top de diepte in, en Si-

syphos moet daardoor eeuwig het rotsblok telkens opnieuw de steile berg op duwen. Ook de nemesis (‘wrekende gerech-

tigheid’) die de goden Prometheus ten deel lieten vallen had eeuwig moeten duren. 
5 Zie bijvoorbeeld Jesaja 54,7-8; Jeremia 33,5-9; Micha 7,18-20. 
6 Psalm 103,9vv.; Jeremia 3,12; Micha 7,18. Zie ook p. 19. 
7 TDNT, volume 5, p. 434. 



Hoofdstuk 1. Goddelijke toorn – Nabije Oosten en klassieke oudheid, Oude Testament, Jodendom en Nieuwe Testament 
 
 

 
 
28  Doctoraalscriptie Gert van de Pol 

1.7.5 De redding van Gods toorn 

Aan Gods toorn valt volgens de verkondiging van Johannes de Doper alleen te ontkomen door 

doop en bekering1. Paulus schrijft dat Jezus ons verlost van de komende toorn (5,9; 1 Thessalonicen-

zen 1,10): in Hem gerechtvaardigd en met God verzoend zijn de gelovigen niet langer vijanden en 

worden zij niet veroordeeld (5,9-10; 8,1). Het komt dus aan op geloof in Christus, zoals ook de evan-

gelist Johannes onderstreept: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil ge-

hoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.”2 

1.8 VRAGEN 

Aan het einde van dit hoofdstuk gekomen inventariseren we een aantal belangrijke vragen die 

voor het grootste deel opkomen uit het overzicht dat we in dit hoofdstuk hebben gegeven. Deze 

vragen vergezellen ons tijdens het exegetisch onderzoek dat we in hoofdstuk 3 zullen doen: 

1. Welke synoniemen of antoniemen treffen we in de tekst of de pericoop aan voor het woord 

‘toorn’, en wat kunnen we daaruit opmaken? Welke andere woorden in het tekstverband be-

horen tot het taalveld van ‘de toorn’? 

2. Wat vernemen we in de context over het subject van de toorn, God?  

3. Wat vernemen we in de context over het object van de toorn? 

4. Wat heeft de toorn van God opgeroepen? Wordt de toorn (uitsluitend) opgeroepen door het 

handelen van het object, of wordt de toorn hier (ook) gerelateerd aan Gods wil? 

5. Wat zijn de gevolgen van Gods toorn voor degenen op wie hij gericht is? Zijn die merkbaar in 

de huidige wereld, of denkt Paulus vooral aan de toekomst (eschatologie)? 

6. Wie of wat gebruikt God om zijn toorn te laten voelen? 

7. Wat leert de tekst ons over de duur van Gods toorn? 

8. Wat vertelt de tekst ons over de wijze waarop de toorn van God wordt afgewend? 

9. Welk verband wordt in de tekst gelegd of verondersteld tussen Gods toorn enerzijds en ande-

re fundamentele bijbelse noties anderzijds: zijn liefde, zijn lankmoedigheid, zijn heiligheid, 

zijn (na)ijver, zijn gerechtigheid? 

10. Welke vertaling van ὀργή is hier het meest op zijn plaats? ‘Toorn’, ‘woede’, ‘oordeel’, ‘straf’? 

Welke connotatie staat hier voorop: de woede (emotie) van God, de ontlading van de woede, 

het resultaat daarvan? 

11. Welk licht werpt de tekst op de these van MacGregor (en de visie van Dodd) dat in het Nieuwe 

Testament een ‘depersonalisering’ van Gods toorn plaats heeft gevonden? 

                                                      
1 Mattheüs 3,8vv. 
2 Johannes 3,36. 
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Hoofdstuk 2 Paulus, Rome, de christenen in Rome en de brief 

2.1 INLEIDING 

Hoewel Paulus – zoals blijkt uit de lange lijst met groeten (Romeinen 161) – heel wat christenen in 

Rome kent2, is de christelijke ‘gemeente’ als zodanig hem onbekend. Hij heeft haar niet gesticht en 

heeft haar ook nog nooit bezocht. De brief neemt alleen al om die reden een bijzondere plaats in 

onder de brieven die de apostel heeft geschreven3. 

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag, wat Paulus met zijn brief aan de christenen te Rome wil-

de bereiken. Waarom nam hij de pen ter hand om de christenen in Rome te schrijven? Waarom 

stuurt hij hen zo’n uitvoerige brief? Moet wat Paulus schrijft vooral gezien worden in het licht van 

wat Paulus zelf op dat moment bezig houdt, of is de apostel in de brief juist gericht op de situatie en 

de vragen van de christenen in Rome? Wat weten we over de christenen in Rome? Zijn het Joden, 

heidenen, of beiden? In hoeverre is Paulus eigenlijk op de hoogte van de locale ontwikkelingen en 

gaat hij daarop in? Deze en andere inleidingsvragen komen in dit hoofdstuk aan de orde. 

2.2 PAULUS EN ZIJN SITUATIE 

Paulus schrijft de brief aan de christenen te Rome tijdens zijn drie maanden durend verblijf in 

Korinthe (Handelingen 20,3), waarschijnlijk in de winter van 56-574. Hij bevindt zich op dat moment 

bepaald niet in een gemakkelijke situatie. Hij heeft felle confrontaties met en strijd tegen Joods-

                                                      
1 We gaan ervan uit dat hoofdstuk 16 tot de brief behoort zoals de apostel Paulus hem destijds aan de christenen te 

Rome schreef. Over de kwestie bestaat bepaald geen eenstemmigheid. Onderzoekers die ontkennen dat Romeinen 16 vanaf 

het begin tot de brief behoorde bestrijden meestal niet dat Paulus de auteur is van deze lijst met groeten; ze zijn echter 

van oordeel dat de lijst aanvankelijk elders thuis hoort (bijvoorbeeld in een verloren gegane brief aan Efeze, of als aan-

hangsel bij een kopie van de brief aan de Romeinen die naar Efeze gezonden werd). Onder andere Lohse (Lohse, 1979, pp. 

48-49), Wilckens (Wilckens, 1987, pp. 24-27), Donfried (The Romans debate, 2005, pp. 44-52) en Lampe (Lampe, 2003, pp. 153-

164) bespreken en verwerpen de these dat hoofdstuk 16 oorspronkelijk niet tot de brief aan de Romeinen zou behoren. 

Voor de these dat Romeinen 16 een latere toevoeging aan de brief is worden verschillende argumenten aangevoerd. 

Vaak wijst men op het feit, dat Paulus niet de gewoonte heeft om in brieven aan gemeenten afzonderlijke christenen zo 

uitvoerig te groeten als hij in Romeinen 16 doet. Die argumentatie verdisconteert echter onvoldoende, dat de brief aan de 

gemeente in Rome in meerdere opzichten uniek is. Paulus had goede redenen om – anders dan hij gewoon is – aan het 

einde van deze brief een lange lijst met groeten op te nemen: hij kent de gemeente niet, maar er is hem er tegelijk veel aan 

gelegen om het vertrouwen van de gemeente te winnen. “Common friends build a first bridge of confidence between 

people who do not know each other. Paul wants to signal: … Look at these many and honorable personal friends of mine in 

the midst of your church – and you will find that I, too, am trustworthy. Here we have the hidden message of the unique 

and long list of personal greetings. The list is a reference for Paul himself!” (Lampe, 2005, p. 218) 
2 Paulus blijkt 26 christenen in Rome te kennen. “In view of mobility in the Roman Empire, this number is not surpris-

ing.” (Lampe, 2005, p. 219)  
3 Verder heeft Paulus (voor zover ons bekend) uitsluitend brieven geschreven aan gemeenten die mede dankzij zijn ar-

beid zijn ontstaan. De brief aan de christenen te Rome is ook de enige waarbij Paulus uitsluitend zichzelf als afzender 

noemt (Romeinen 1,1), hoewel Timotheüs op dat moment wel bij hem is (Romeinen 16,21)! 
4 Lohse, 1979, p. 48; Baarlink, 1987, p. 7; Tobin, 2004, p. 48. 
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christelijke tegenstanders achter de rug. De brief aan de Galaten, die hij twee tot vier jaar eerder 

schreef1, legt daar getuigenis van af. Daar laaide het verzet tegen Paulus’ prediking op, aangezet 

door judaïstische afgezanten vanuit Jeruzalem. Zij proberen christenen in Galaten te bewegen tot 

wat zij beschouwen als de noodzakelijke volgende stap voor iedereen die Jezus als Messias belijdt: 

besnijdenis en daarmee het volledig aanvaarden van de Torah. Paulus beschouwen zij als een afval-

lige en verleider. De autoriteit van de apostel is in de gehele kerk omstreden2. 

Ook als het waar is dat Paulus de Galaten heeft weten te overtuigen3, dan nog blijft de spannings-

volle relatie tussen Paulus en Jeruzalem bestaan. Dat houdt de apostel dan ook erg bezig. Hij staat 

inmiddels op het punt om naar deze stad af te reizen (15,25vv.). Hij heeft zich erg ingespannen om 

een collecte voor de armen in Jeruzalem te organiseren4. ‘Macedonië’ en ‘Achaje’ hebben daaraan 

blijkbaar fors bijgedragen. Hij hoeft dus bepaald niet met lege handen in Jeruzalem aan te komen. De 

overhandiging van de collecte-opbrengst is voor Paulus echter een spannend gebeuren: zal deze 

handreiking in Jeruzalem ook worden gewaardeerd? Als de financiële ondersteuning dankbaar 

wordt aanvaard, dan zal dat tegelijk een erkenning zijn van Paulus’ apostelschap en prediking. De 

fundamentele eenheid tussen Joodschristelijke, ‘wetsgetrouwe’ gemeenten en heidenchristelijke 

‘wetsvrije’ gemeenten zou daarmee in Jeruzalem bekrachtigd zijn. Daarop hoopt de apostel vurig. 

Zijn hele missie staat hier op het spel. Zijn dringende verzoek om voorbede (15,30-31) verraadt zijn 

vrees dat de collecte-opbrengst in Jeruzalem zal worden geweigerd.  

Kort voordat Paulus vanuit Korinthe naar Syrië wil afreizen, blijkt nog eens hoe spanningsvol de 

situatie is: Joden die blijkbaar vernomen hebben dat Paulus samen met afgevaardigden van een aan-

tal gemeenten op het punt staat met de bekende en omvangrijke collecte naar Jeruzalem te vertrek-

ken, beramen een aanslag op hem. Als Paulus daarvan hoort besluit hij een andere route te kiezen, 

en reist hij via Macedonië naar Jeruzalem (Handelingen 20,3). 

Ook al is Paulus niet gerust op een goede afloop in Jeruzalem, toch is hij al bezig met zijn lange 

termijn-planning. Na zijn verblijf in Jeruzalem hoopt hij namelijk naar Rome te reizen (1,9-10; 

15,28). “Eindelijk!”, zo voegt hij er aan toe, want hij was al geruime tijd van plan een bezoek aan 

                                                      
1 Waarschijnlijk tijdens zijn verblijf in Efeze, ergens in de periode 53-55 na Christus (Lohse, 1979, p. 36). 
2 Wilckens, 1987, p. 69. 
3 Zo Tobin (Tobin, 2004, p. 68), die dat concludeert uit het feit dat Paulus ongeveer een jaar na zijn brief aan de Galaten, 

in de eerste brief aan de gemeente te Korinthe, verwijst naar de richtlijnen die hij in Galatië voor de collecte gegeven 

heeft. Dat moet wel betekenen, dat de Galaten hun medewerking aan de collecte niet hebben opgezegd en dus de relatie 

met Paulus niet grondig verstoord is geraakt. 

Wilckens trekt juist een andere conclusie: Paulus heeft de Galaten niet weten te overtuigen. Dat blijkt bijvoorbeeld 

daaruit, dat Paulus in Romeinen 15,26 wel Macedonië en Achaje noemt, maar Galatië niet. Alles duidt er op dat de Galaten 

op het punt van de besnijdenis Paulus’ tegenstanders volgen: wie echt volwaardig tot het volk van God wil behoren, dient 

zich ook te laten besnijden en daarmee de Torah geheel op zich te nemen. De brief aan de Galaten heeft niet de gewenste 

uitwerking gehad. (Wilckens, 1974, p. 136) 
4 Zo was dat afgesproken, en Paulus doet er alles aan om deze afspraak na te komen - ondanks het feit, dat hij ongetwij-

feld van oordeel is dat men in Jeruzalem zich niet aan de afspraken van het apostelconvent heeft gehouden! Paulus was 

“desperately keen to maintain a positive relation with Jerusalem, or at least a positive relation between the churches he 

had established and the mother church in Jerusalem”. (Dunn, 1988, p. xliii) 
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Rome te brengen (1,10.13; 15,23)1. Zowel aan het begin als aan het einde van zijn brief laat Paulus 

merken dat hij er bijzonder naar verlangt om de christenen in Rome te ontmoeten (1,10-12; 

15,23.32). Hij verlangt er naar “om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door 

het mijne” (1,12)2, hij wil graag vol vreugde naar hen toe komen “om in uw gezelschap nieuwe 

kracht op te doen” (15,32). 

Zijn bezoek aan de christenen in Rome staat echter in een nog wijder perspectief: Paulus plant 

dat bezoek namelijk op zijn voorgenomen reis naar Spanje (15,24.28). In Spanje wil hij zijn zen-

dingswerk voortzetten, nadat hij eerst “vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie 

van Christus verspreid” heeft (15,19). Hij ziet zijn taak in deze streken als beëindigd (15,22) en wil nu 

het Evangelie in Spanje gaan verkondigen3. Paulus geeft er aan het einde van zijn brief duidelijk blijk 

van te hopen, dat de christenen in Rome hem daarin zullen steunen4. 

2.3 DE CHRISTENHEID TE ROME 

2.3.1 Joden, heidenen en christenen 

Over het ontstaan van de gemeente te Rome tasten we in het duister: de brief die de apostel Pau-

lus aan haar schrijft is het oudste getuigenis dat we van het bestaan van de gemeente hebben5. Alles 

wijst er echter op, dat de christelijke gemeenschappen van Rome haar wortels hebben in de synago-

ge: de eerste christenen in Rome behoorden ongetwijfeld tot de Joodse gemeenschap, of waren 

daarmee nauw verbonden6. Paulus kan in zijn brief dan ook een grote vertrouwdheid met het Oude 

                                                      
1 Baarlink oppert de mogelijkheid dat Paulus tijdens zijn tweede of derde zendingsreis vanuit Filippi (een kolonie voor 

Romeinse legionairs), via Thessalonica (de residentie van de Romeinse procurator over de provincie Macedonië, en tot 44 

na Chr. ook over Achaja), zou willen doorsteken naar Rome, hoofdstad en centrum van het Romeinse Rijk en van de toen-

malige wereld. Hij zou daar wellicht op het laatste moment van hebben afgezien: “Het was precies de tijd die samenviel 

met de verdrijving van de Joden en Jodenchristenen uit Rome door keizer Claudius in het jaar 49.” (Baarlink, 1987, p. 8, zie 

ook Bruce, 2005, p. 181). 
2 Opvallend is dat Paulus zichzelf als het ware corrigeert. Eerst schrijft hij: “Ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te la-

ten delen in een geestelijke gave, om u te sterken”. Al dicterend lijkt Paulus te beseffen dat de toon die hij hier kiest wel 

past in een brief aan een van de gemeenten die hij zelf gesticht heeft, maar niet in die aan de christenen te Rome. Hij voegt 

er onmiddellijk aan toe: “of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne”. 
3 Paulus was niet de enige christelijke zendeling. Wellicht hadden in diverse andere landen in het Middellandse Zee-

gebied anderen al zendingswerk gedaan – reden voor Paulus om die gebieden zelf te laten liggen (15,20). 
4 Romeinen 15,24: “Ik hoop u op weg daarheen [te weten: Spanje] te ontmoeten om mijn reis daarna met uw hulp voort 

te zetten…” Een zendingsreis naar Spanje is in elk geval in twee opzichten anders dan de zendingsreizen die de apostel 

maakte: in Spanje wordt niet veel Grieks gesproken en er wonen veel minder Joden (Jewett, 2005, p. 267). Paulus heeft dus 

in elk geval reisgenoten nodig die Latijn spreken. Verder hoopt hij wellicht op materiële ondersteuning: voedsel en geld. 
5 Baarlink, 1987, p. 9. 
6 Lohse, 1979, p. 46; Tobin, 2004, p. 16; Baarlink, 1987, pp. 10-11; Wilckens, 1987, p. 35; Brändle & Stegemann, 1998, p. 

119. Anders Van Bruggen (Van Bruggen, 2006, p. 23): “Romeinen 16,1-6 maakt aannemelijk dat ook Joodse christenen 

meewerkten aan het ontstaan van deze gemeente, maar zij is niet, zoals veel gemeenten in het oostelijk deel van het Mid-

dellandse Zeegebied ontstaan vanuit de synagoge en door een conflictueuze afscheiding van die synagoge.” Dat Van Brug-

gen tot dit oordeel komt heeft vooral te maken met zijn vooronderstelling dat het boek Handelingen betrouwbare histori-

sche informatie verschaft. Zijn vertrekpunt ligt in Handelingen 28,21-22: hij concludeert daaruit dat de Joodse leiders te 
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Testament veronderstellen, hoewel hij er tegelijk van uitgaat dat de meerderheid van de gemeente-

leden van heidense afkomst is. Een aanzienlijk deel van de niet-Joodse christenen in Rome moet al 

met de synagoge verbonden zijn geweest vóórdat ze tot geloof in Jezus kwamen. Zo valt bijvoor-

beeld ook te verklaren, waarom Paulus de christenen in Rome duidelijk tot de heidenen rekent (1,5-

6; 1,13; 11,13; 11.17-24.28.30-31; 15,16), maar hen op een ander moment kan aanspreken als “mensen 

die de wet kennen” (7,1). 

Het is dus zo goed als zeker dat de christenheid te Rome haar oorsprong vond in de Joodse ge-

meenschap1. Die was toentertijd zeker niet klein: enkele tienduizenden2 op een geschatte bevolking 

van een miljoen. Daarmee was het in elk geval een van de grootste groepen allochtonen in de stad. 

De Joden hadden volle rechten om bijeenkomsten te houden en de Joodse gewoonten, gebruiken en 

rituelen te onderhouden3. 

Niet alleen vanwege zijn getal, maar ook door zijn karakteristieke godsdienst en zijn eigenzinni-

ge leefwijze trok het Jodendom in Rome de aandacht. Schrijvers als Juvenalis, Tacitus4 en Seneca 

                                                                                                                                                                      
Rome Paulus onbevangen tegemoet traden en met het Evangelie nog niet of nauwelijks in aanraking waren gekomen, 

terwijl er toch al jaren christelijke gemeenschappen bestonden. Volgens Van Bruggen moeten we er daarom mee rekenen 

“dat de gemeente niet, zoals in vele andere plaatsen, is ontstaan via een duidelijke breuklijn met de plaatselijke Joodse 

gemeenschap” (p. 23). We zullen echter het oordeel van Pesch (Pesch, 1986, pp. 309-310) bij moeten vallen, dat Handelin-

gen 28,21 historisch gezien niet echt geloofwaardig is: “Angesichts der weltweiten Feindschaft der Juden gegen Paulus, die 

in nahezu allen Synagogen aufbrach und in Jerusalem/Caesarea seinen Prozeß so belastete, ist es kaum denkbar, daß in 

Rom Paulus ein unbeschriebenes Blatt geblieben war.” Overigens moeten we ook rekening houden met de mogeliljkheid, 

dat de Joden die Paulus in Rome ontvangen onwetendheid veinzen – niet uit kwade bedoelingen, maar om hem open tege-

moet te treden en Paulus zo de ruimte te geven uitvoerig zijn verhaal te doen. 
1 Lukas spreekt rond de uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2,5vv.) over Joden die afkomstig waren uit ieder 

volk op aarde en die op dat moment in Jeruzalem woonden. Hij noemt daarbij ook Joden (en proselieten, 2,11!) uit Rome. 

Het is aannemelijk dat ook Joden en/of proselieten die hun wortels in Rome hadden met Pinksteren tot geloof in Jezus 

kwamen. Zij bleven wellicht ook daarna in Jeruzalem wonen. De hevige vervolging die tegen de gemeente in Jeruzalem 

losbrak (Handelingen 8,1) betekende dat veel christenen Jeruzalem onvluchtten. Het ligt voor de hand dat in die tijd ook 

christenen uit het diaspora-Jodendom naar Rome zijn uitgeweken: “iedereen ging uiteraard in eerste instantie daarheen, 

waar hij thuis (geweest) was, waar hij familie had wonen en waar hij in zijn levensonderhoud kon voorzien” (Baarlink, 

1987, p. 10). Daarnaast bestond er sowieso intensief verkeer tussen Jeruzalem en de Joodse gemeenschap te Rome (zie 

Tobin, 2004, p. 23). Hoewel we niet weten of de christelijke gemeenschappen in Rome langs deze lijnen zijn ontstaan, is het 

alleszins denkbaar dat er in Rome al spoedig Joden woonden die het geloof in Jezus hadden aanvaard. 
2 De schattingen lopen volgens Brändle en Stegemann (Brändle & Stegemann, 1998, p. 120) uiteen van 15.000 – 50.000: 

15.000 (Solin), 20.000 (Brändle/Stegemann), 25.000-30.000 (Wolff), 40.000 (Stambaugh/Balch), 40.000-50.000 (Jeffers). Spen-

cer (Spencer, 2004, p. 19) heeft het over drie tot vijf procent van het aantal inwoners, dat hij schat op ongeveer een mil-

joen.  
3 Jeffers, 1998, pp. 129-130. 
4 Tacitus vatte zijn afkeer van de Joden samen met de woorden adversus omnes alios hostile odium (Historiae V.5). Joden 

werden vaker als ‘mensenhaters’ gezien. Tacitus kan blijkbaar vooral niet uitstaan dat de Joden zo’n afwijkend geloof en 

zo’n andere eredienst hebben dan de andere volkeren. Mozes gaf het volk een vorm van eredienst die haaks staat op wat 

elders gewoon is (novos ritus contrariosque ceteris mortalibus indidit, Historiae V.4) en klaagt erover dat Joden verachten wat 

“bij ons” heilig is, terwijl ze toestaan wat wij verbieden (profana illic omnia quae apud nos sacra, rursum concessa apud illos quae 

nobis incesta, Historiae V.4).  Reeds Cicero (106-43 voor Chr.) schreef dat de Joden een superstitio barbara navolgden, en dat 

hun verering van God niet te verenigen was met de klinkende Romeinse namen en de voorouderlijke gebruiken (Wiefel, 
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laten zich meer dan eens minachtend over het Jodendom uit1. Zij sloten daarbij naadloos aan bij een 

sterk anti-Joods sentiment dat in Rome al vóór de tijd van keizer Nero leefde2. Zo bekritiseerde Se-

neca de Joden omdat zij de sabbat onderhouden: daarmee verspillen ze een zevende van hun leven. 

Ook andere auteurs staken de draak met het onderhouden van de sabbat. Tacitus spotte dat die we-

kelijkse rustdag voortkwam uit de luiheid van de Joden. De anti-Joodse gevoelens werden door on-

kunde en allerlei vooroordelen gevoed. 

Toch is dat slechts één zijde van de medaille. Er was in Rome namelijk ook een groeiende groep 

niet-Joden die voor het Jodendom, zijn godsdienst en zijn leefwijze juist sympathie opvatte. Dat Ho-

ratius, Valerius Maximus, Seneca, Tacitus en Juvenalis zich zo minachtend over de Joden en hun 

godsdienst uitlieten, kwam mede voort uit hun ongerustheid: ze merkten dat de Joodse leefwijze een 

groeiende aantrekkingskracht uitoefende op niet-Joodse inwoners van Rome3 en verafschuwden die 

ontwikkeling. Tussen de regels door kunnen we bij hen ook opmaken waar de aantrekkingskracht 

van het Jodendom in gelegen was: het monotheïsme, de eerbiedwaardige oudheid van het Joodse 

volk en de Joodse godsdienst, het onderhouden van de sabbat, het zich onthouden van bepaald 

voedsel, de onderlinge verbondenheid en hulpvaardigheid en de ethische superioriteit van de oud-

testamentische geboden (met name ten aanzien van sexualiteit)4. 

Sommigen maakten de overstap naar het Jodendom, of bezochten als ‘vereerders van God’ op de 

sabbat de bijeenkomsten in de synagoge. Hoewel het niet mogelijk is om een betrouwbare schatting 

te maken van het aantal ‘proselieten’5 en ‘vereerders van God’6 halverwege de eerste eeuw na Chris-

tus, zullen dat er niet weinig zijn geweest. Hoe gedifferentieerd7 hun participatie in de Joodse ge-

meenschap ook geweest zal zijn, hun grondhouding ten opzichte van de Torah en de profeten was in 

elk geval positief. Ze keken niet, zoals vele anderen in de Romeinse samenleving, met minachting 

                                                                                                                                                                      
2005, p. 87). Overigens beschouwden veel Romeinen niet alleen het Jodendom, maar ook andere godsdiensten uit het Oos-

ten als superstitio barbara. 
1 Zie vooral Wiefel, 2005, pp. 96-101. 
2 Wiefel, 2005, p. 100. 
3 Zie Wiefel, 2005, p. 99; Tobin, 2004, pp. 25-34. 
4 Zie vooral Tobin, 2004, p. 25vv. 
5 Proselieten waren heidenen die hadden gebroken met het polytheïsme en zich geheel bekeerd hadden tot het Joden-

dom. Voor mannen hoorde daar de besnijdenis bij. 
6 De ‘vereerders van God’ (σεβόμενοι τὸν θεόν) waren gewezen polytheisten die het ethisch monotheïsme van Israël 

hadden aanvaard en de synagoge bezochten. Zij hadden echter niet de verplichting op zich genomen om de hele wet van 

Mozes te onderhouden (mannen werden dan ook niet besneden). 
7 Volgens Lampe kwamen proselieten overwegend uit de lagere sociale klassen, σεβόμενοι waren meestal wat beter ge-

situeerden (Lampe, 2003, p. 72). Over de vraag of Joden in Rome actief probeerden heidenen te bekeren bestaat geen een-

stemmigheid. Volgens Spencer is er geen overtuigend bewijs “that Diaspora Judaism ever undertook a program of zealous 

proselytizing” (Spencer, 2004, p. 51): zij hadden weliswaar geloof voor de uiteindelijke bekering van de heidenen, maar dat 

zou niet het resultaat zijn van menselijke inspanningen, maar geheel en al het werk van God aan het einde van de geschie-

denis. 
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neer op de geboden van de Torah en de Joodse leefwijze, maar hadden daar op zijn minst waarde-

ring voor1. 

2.3.2 De scheiding tussen christendom en Jodendom in Rome 

Het geloof in Jezus als de Messias was ook in Rome aanvankelijk een Joodse aangelegenheid: het 

waren Joden, proselieten en ‘vereerders van God’ die dat geloof beleden2. Een afzonderlijke christe-

lijke gemeenschap naast de synagoge ontstond pas naderhand. Twee momenten in de geschiedenis 

van Rome geven ons enig inzicht in het verloop van dat proces: het edict van Claudius en de grote 

brand ten tijde van keizer Nero. 

Het edict van Claudius. De Romeinse geschiedschrijver Suetonius schreef rond 120 over het besluit 

van keizer Claudius om ‘de Joden’ uit Rome te verbannen. Dit besluit staat bekend als het ‘edict van 

Claudius’ en moet rond 49 na Christus3 hebben plaats gevonden. Wat Suetonius over de verbanning 

van ‘de Joden’ uit Rome vertelt, komt (ook wat de chronografie betreft) overeen met wat Lukas 

daarover in Handelingen 18,2 aantekent: Aquila en Priscilla waren uit Italië naar Korinthe gekomen 

“omdat Claudius had bevolen dat alle Joden4 Rome moesten verlaten”. Belangrijk is in dit verband de 

reden die Suetonius voor de verbanning van de Joden aanvoert: de verbanning vond plaats “omdat 

de Joden constant opwinding veroorzaakten op aandrang van Chrestus”5. Algemeen wordt aange-

nomen dat het tumult waarop Suetonius doelt niet te maken had met (een slaaf) Chrestus6, maar 

met Christus7. Daaruit kunnen we dan opmaken dat de positie van christenen in de synagoge eind 

                                                      
1 Juvenalis vertelt ergens dat sommigen Romeinse σεβόμενοι τὸν θεόν de Schriften intensief bestudeerden, ook als ze 

(nog) niet als proseliet volledig tot de Joodse gemeenschap waren toegetreden (Lampe, 2003, p. 70). Ook Lukas veronder-

stelt bij de σεβόμενοι τὸν θεόν een gedegen kennis van het Oude Testament (Handelingen 13,16vv.). 
2 Paulus’ prediking van het Evangelie in de synagogen vond volgens het boek Handelingen vooral weerklank bij ‘prose-

lieten’ en ‘godvereerders’. Zie bijvoorbeeld Handelingen 13,43; 14,1; 16,14; 17,4. De boodschap had zeker voor ‘godvereer-

ders’ een aantrekkelijke kant: ze hoorden er nu helemaal bij, zonder dat ze de wet van Mozes geheel (dus inclusief besnij-

denis) op zich behoefden te nemen! 
3 Voor de datering zie onder andere: Jewett, 1979, pp. 36-38. 
4 “Alle Joden” moet hier niet al te letterlijk worden opgevat (hyperbool). Het is ondenkbaar dat tienduizenden Joden 

uit Rome zouden zijn verbannen. In elk geval zal Claudius iedereen die bij de ongeregeldheden betrokken waren hebben 

uitgewezen; wellicht gaat het om alle leiders. Spencer gaat ervan uit dat de verbanning gericht plaats vond: de politie 

kreeg de bevoegdheid bij onlusten in de Joodse gemeenschap op te treden en Joden die daarbij betrokken waren uit te 

zetten (Spencer, 2004, p. 85). Het is mogelijk dat Lukas bij ‘alle Joden’ stilzwijgend veronderstelt: niet alleen de Joden die de 

verkondiging aangaande Jezus verwerpen, maar ook de christenen onder hen. Het is in elk geval duidelijk, dat Claudius c.q. 

de Romeinse overheid in die tijd nog geen onderscheid maakt tussen Joden en christenen. Dat is begrijpelijk: de christenen 

maken tot op dat moment (of tot kort daarvóór) deel uit van de synagoge; de opwinding waarover Suetonius spreekt was 

van intern-Joodse aard. 
5 Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit. 
6 De woorden ‘Chrestus’ en ‘Christus’ werden veelal op dezelfde manier uitgesproken. De naam ‘Chrestus’ (‘goed’, ‘nut-

tig’) was in Rome onder slaven een veel voorkomende naam. 
7 Tacitus schrijft in Annalen XV.44 dat het volk de volgelingen van Christus ‘Chrestianos’ noemde. Zie voor een uitvoeri-

ge bespreking van deze kwestie Spencer, 2004, pp. 66-83. 



Hoofdstuk 2. Paulus, Rome, de christenen in Rome en de brief 
 
 

 
 
Paulus over de toorn van God, in de brief aan de christenen te Rome 35 

jaren 40 onder druk is komen te staan1: Joden die de verkondiging aangaande Jezus verwerpen dis-

tantiëren zich steeds sterker van Joden (en wellicht vooral niet-Joden) die Jezus als Messias belijden. 

De ontwikkeling naar een christelijke gemeenschap naast de synagoge is ingezet. Het is een bekend 

patroon: ook elders bracht de verkondiging aangaande Jezus in de Joodse gemeenschap spanningen 

en scheuringen teweeg2. 

Belangrijk is in dit verband, dat Claudius blijkbaar geen onderscheid maakte tussen ‘Joden’ en 

‘christenen’. Bij de Joden die Rome moeten verlaten behoren in elk geval ook christenen als Prisca 

en Aquila3. Voor Claudius waren de conflicten van intern-Joodse aard: dat hij reden zag om in te 

grijpen, betekent dat de conflicten zó heftig waren dat naar zijn oordeel de openbare orde, rust en 

veiligheid in het geding kwamen. Claudius bemoeide zich niet met de aard van de conflicten (vgl. 

proconsul Gallio in Korinthe, Handelingen 18,12-17), maar nam maatregelen om de orde en rust te 

herstellen en te bevorderen4. 

De grote brand. In de nacht van 18 op 19 juli 64 na Chr. wordt Rome getroffen door een enorme 

brand, die een groot deel van de stad in de as legt. Al gauw doen geruchten de ronde, dat keizer Nero 

de brand zelf heeft laten aansteken – vanwege het mooie schouwspel, of om ruimte te maken voor 

grootse bouwplannen. Om de geruchten de kop in te drukken geeft Nero de christenen de schuld: zij 

zouden de brand hebben aangestoken5. Hij beschuldigt de christenen van complotten tegen de 

                                                      
1 “… the new beliefs had become sufficiently established within the Jewish community (and its penumbra of God-

worshipers) to constitute something of a threat” (Dunn, 1988, p. xlix). Volgens Lampe ontstonden er pas werkelijk conflic-

ten “when Law-abiding Jewish and uncircumcised Gentile Christians tried to implement the Christian eucharistic tradition 

by having meals at common table together” (Lampe, 2003, p. 70). 
2 In Korinthe vindt de scheiding tussen Joden en christenen korte tijd later in een veel sneller tempo plaats. Wellicht 

dat de ontwikkelingen in Rome daaraan hebben bijgedragen. We horen dat Prisca en Aquila zich vanwege het edict van 

Claudius in Korinthe vestigen. Het is niet ondenkbaar dat ook andere Joden uit Rome zich in Korinthe hebben gevestigd, 

waaronder Joden die de verkondiging aangaande Jezus hebben verworpen. Zo kunnen conflicten die in Rome speelden 

gemakkelijk doorwerken in de situatie van Korinthe. Dat geldt zelfs als Prisca en Aquila de enigen geweest zouden zijn die 

ten gevolge van het edict van Claudius naar Korinthe uitgeweken zouden zijn: dan nog zouden de berichten over de hefti-

ge spanningen in de Joodse gemeenschap van Rome Korinthe hebben bereikt.  
3 Prisca en Aquila waren ongetwijfeld reeds christen toen ze in Korinthe aankwamen. Waren ze door Paulus’ arbeid tot 

geloof gekomen en door hem gedoopt, dan zou Lukas daar ongetwijfel melding van hebben gemaakt. 
4 Spencer, 2004, pp. 85-86. In de geschiedenis was het eerder gebeurd dat Joden (soms samen met andere bevolkings-

groepen) uit Rome werden verdreven: 139 voor Chr. (samen met Chaldese astrologen), 19 na Chr. (onder Tiberius, samen 

met vereerders van Isis); 41 na Chr. (als tenminste de aantekening van Cassius Dio hierover niet doelt op dezelfde gebeur-

tenissen als het edict van Claudius). 
5 Vanuit Nero gezien een slimme zet! De christenen deelden in de haat die allerwege tegen Joden bestond: Tacitus 

spreekt in zijn verslag (Annalen XV, 44) over de mensenhaat van de christenen (haud proinde in crimine incendii quam odio 

humani generis convicti sunt), precies dezelfde beschuldiging die ook vaak in de richting van de Joden werd geuit. Wellicht 

was de haat tegen christenen nog groter: hoewel de gemeenschap Joods was van oorsprong, bestond zij overwegend uit 

Romeinen, die niet langer wilden deelnemen aan aloude Romeinse rituelen. Dat wekte nog meer wrevel en argwaan, en 

Nero speelde daarop in. Er zijn bovendien aanwijzingen dat in een van de vier districten die bij de brand gespaard bleven, 

Trastevere, veel christenen woonden: samen met de al bestaande afkeer van christenen, maakte dat de christenen tot een 

geschikte zondebok, waarmee Nero prima de aandacht van zichzelf kon afleiden (Lampe, 2003, p. 47). 
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staatsveiligheid en laat velen van hen openbaar terechtstellen. Sommigen dienen als menselijke 

fakkel tijdens Nero’s tuinfeesten, anderen worden gekruisigd of voor de leeuwen geworpen1. 

Tacitus’ verslag van deze gebeurtenissen maakt duidelijk dat de christenen in het jaar 64 in Rome 

een groep vormen die duidelijk is te onderscheiden van de Joodse gemeenschap.  

We zien dus dat in 49 na Chr. ‘de’ Joden uit Rome verdreven werden. Het tumult dat Claudius 

daartoe deed besluiten, heeft zeer waarschijnlijk te maken gehad met de verkondiging aangaande 

Christus en de gevolgen daarvan voor het leven binnen de gemeenschap. De Romeinse overheid 

beschouwde de spanningen als intern-Joods: omdat de Joden zoveel onrust veroorzaakten besloot 

Claudius hen (of althans: degenen die bij het tumult betrokken waren) uit Rome te verbannen. Joden 

en christenen vormden op dat moment nog niet door buitenstaanders van elkaar te onderscheiden 

groepen. Het is niet uitgesloten dat christenen al wel afzonderlijk samen2 komen, maar ze vormen 

nog niet een duidelijk herkenbare groepering.  

In het jaar 64 na Chr. daarentegen kan de overheid blijkbaar goed onderscheid maken tussen Jo-

den en christenen. Tacitus’ opmerking dat christenen “bij het volk gehaat waren om hun schandda-

den”3 impliceert dat christenen minstens reeds enige jaren als afzonderlijke groepering herkenbaar 

zijn. 

Paulus schreef zijn brief aan de christenen te Rome waarschijnlijk in de winter van 56-57, dat wil 

zeggen: halverwege de periode die begint met het edict van Claudius en die eindigt met de grote 

brand van Rome. Als de verwijdering tussen synagoge en kerk ergens tussen 49 en 64 heeft plaats 

gevonden, zal deze zich eerder rond het moment van het edict van Claudius hebben voltrokken dan 

kort voor de grote brand in Rome. De scheiding tussen ‘kerk’ en ‘synagoge’ moet minstens enkele 

jaren voordat Paulus zijn brief schrijft zijn beslag gevonden hebben. De brief zelf bevestigt dat beeld. 

Paulus’ loftuiting dat “in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt” (Romeinen 1,8) mag dan 

hyperbolisch zijn, de zin als zodanig veronderstelt dat de christenen een te identificeren en onder-

scheiden sociale groep vormen4. De hoofdstukken 9-11 reflecteren ongetwijfeld niet slechts Paulus’ 

eigen ervaringen: Paulus gaat ervan uit dat de christenen in Rome ook vanuit hun eigen situatie 

goed weten waar hij over spreekt. Ook de manier waarop Paulus spreekt over volksgenoten die Jezus 

als Messias verwerpen5, wijst erop dat in Rome de ‘kerk’ niet langer deel uit maakt van de ‘synago-

ge’. Verder is er het opmerkelijke gegeven dat in de spanningen tussen ‘sterken’ en ‘zwakken’ (Ro-

                                                      
1 Zelfs inwoners van Rome die toch wel wat gewend waren, ging de wreedheid van de terechtstellingen te ver! 
2 Spencer (Spencer, 2004, p. 280) wijst er nadrukkelijk op, dat ‘vereerders van God’ nooit werkelijk tot de Joodse syna-

goge behoorden. Hij beschouwt het als ondenkbaar, dat σεβόμενοι τὸν θεόν ooit volwaardig deel uitmaakten van de syna-

goge. De erkenning dat Jezus de Messias is zal daar niets aan veranderd hebben. Het omgekeerde is wel denkbaar: dat een 

Jood die tot geloof in Jezus is gekomen, voluit in de synagoge blijft participeren, maar daarnaast deelneemt aan afzonder-

lijke bijeenkomsten van christenen (uit de heidenen en uit de Joden). 
3 …quos per flagitia invisos vulgus Chrestianos appellabat (Tacitus, Annalen XV, 44). 
4 Spencer, 2004, p. 282. 
5 Bijvoorbeeld: “Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand” (Romeinen 10,2).  Pau-

lus spreekt over hen in de derde persoon – het gaat over een andere groep dan die waartoe de christenen fundamenteel 

behoren. 
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meinen 14-15) de besnijdenis geen enkele rol speelt1. Dat moet wel betekenen dat heidenchristenen 

zich niet hoefden te laten besnijden om tot de gemeente te behoren, en dat deze visie breed in de 

gemeente werd gedeeld. Zo’n eenstemmigheid is nauwelijks denkbaar als de christenen nog volop 

deel uitmaken van de synagoge2. 

Kortom: “… it is certain that by the time Paul wrote to the Christians in Rome, there existed a so-

cial community distinct from the synagogue and consisting of ethnic-Jews and ethnic-Gentiles 

brought together by faith in Jesus Christ.”3 Het ontstaan van afzonderlijke christelijke gemeen-

schappen moet uiterlijk kort na het edict van Claudius zijn beslag hebben gekregen4.  

2.3.3 De christenheid te Rome 

Paulus veronderstelt dat de christenen in Rome vooral in ‘huisgemeenten’ bij elkaar komen5. Zo 

was het ook in bijvoorbeeld Korinthe gegaan: toen er in de synagoge vijandschap tegen Paulus en 

zijn prediking rees, verruilde hij de synagoge voor het huis van Titius Justus6. Paulus weet dat er in 

Rome bijvoorbeeld een gemeente (ἐκκλησία) ten huize van Prisca en Aquila samenkomt7. Nauwkeu-

rige lezing van Romeinen 16 rechtvaardigt de conclusie, dat Paulus uitgaat van minstens vijf tot 

zeven huizen8 waar christenen samenkomen9; wellicht moeten we ten tijde van Paulus’ brief zelfs al 

                                                      
1 Des te opmerkelijker in het licht van de brief aan de Galaten, die Paulus zo’n twee jaar eerder schreef: in Galatië is de 

besnijdenis juist een heikel punt! 
2 Nanos gaat er desondanks van uit, dat er ten tijde van Paulus’ brief aan de christenen te Rome nog geen scheiding 

met het Jodendom heft plaatsgevonden: “In Rome, they [the new Christian gentiles] not only attended synagogue regu-

larly for prayer and the reading of the Scriptures because of their new faith in Jesus Christ as the Christ of Israel and the 

Savior of the world, but even their house gatherings took place under the authority of the synagogue – there was, as yet, 

no separation of church and synagogue for Paul or for those he addressed in Romans.” (Nanos, 1996, p. 31) 
3 Spencer, 2004, p. 115 Vgl. ook Tobin: “The expulsion of believers in Jesus from the Roman Jewish community in 49 

marked a fundamental shift in the community to which these believers in Jesus, both Jewish and Gentile, belonged. Before 

the expulsion, these believers belonged to, or were associated with, the Roman Jewish community. After the expulsion, the 

community to which they belonged became a separate community independent of the Roman Jewish community and 

ethnically predominant Gentile. … Its members still saw themselves rooted in, and still part of, the Jewish way of life, even 

though the Roman Jewish community saw it quite differently.” (Tobin, 2004, p. 38). 
4 Algemeen gaat men ervan uit dat Joden na de dood van Claudius (54 na Chr.) weer naar Rome terug konden keren. 

Prisca en Aquila hebben dat in elk geval gedaan, zo kunnen we uit Romeinen 16 opmaken. Toch was de situatie voor goed 

gewijzigd door de spanningen en conflicten die eind jaren 40 plaatsvonden en door het edict van Claudius met zijn conse-

quenties. 
5 Paulus past het woord ἐκκλησία nergens in de zijn brief toe op het geheel van de christelijke gemeenschappen in Ro-

me – ook niet aan het begin van de brief (1,7), waar men dat zou kunnen verwachten. Hij gebruikt het woord wel voor de 

gemeente bij Prisca en Aquila aan huis (16,5). Overigens is enige voorzichtigheid hier wel op zijn plaats: Paulus gebruikt 

het woord ἐκκλησία ook niet in de opening van zijn brief aan de gemeente te Filippi. 
6 Handelingen 18,7. 
7 Romeinen 16,4. 
8 Zie o.a. Lampe, 2003, p. 359. 
9 Voor een analyse van de namen die in Romeinen 16 genoemd worden, zie Lampe, 2003, pp. 164-183: relatief veel 

vrouwen; weinig Joden (vier van de 28); meer dan de helft waarschijnlijk niet in Rome geboren; tweederde van de namen 

verraden een afkomst als slaaf. 
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rekenen met vijftien1 van zulke ‘huisgemeenten’2. Hoe dan ook: de christenen in Rome komen niet 

op één centrale plek bijeen, maar verspreid over de stad3. Dat had uiteraard een praktische reden: de 

christenen beschikten niet over een gebouw als een synagoge of een kerk, en ook een groot woon-

huis kan maar een beperkt aantal mensen bergen4. Dat de christenen verspreid over de stad samen-

komen in huisgemeenten, heeft ook te maken met de Joodse achtergrond van de gemeente. De stad 

kende namelijk meerdere synagogen die alle autonoom waren5. Van verschillende synagogen zijn 

ons de namen overgeleverd, die verwijzen naar het ontstaan ervan en de groep Joden die in deze 

synagoge hun thuis vonden6: de Agrippijnen, de Augustijnen, de Volumnesianen, de Hebreeën, de 

Vernaclesianen7. De huisgemeenten vormen vergelijkbare kringen van mensen. De latere geschie-

denis van de christelijke gemeenschap te Rome bevestigt het beeld, dat de huisgemeenten geen 

sterke centrale organisatie hebben gekend. Informele contacten zullen er echter zeker volop ge-

weest zijn. 

Tot de huisgemeenten hebben ook Joden behoord, maar zij vormden een minderheid: het me-

rendeel van de christenen in Rome was van heidense afkomst. Aanvankelijk zullen het vooral prose-

lieten en ‘vereerders van God’ geweest zijn8, maar via hen kunnen ook andere niet-Joden zich bij de 

gemeente aangesloten hebben. De christenen waren hoe dan ook vertrouwd met het Oude Testa-

ment9 en met de betekenis van de Torah en waren daarop aanspreekbaar. De meeste christenen in 

Rome – of ze nu van Joodse of van heidense afkomst waren – bleven de ethische geboden van de wet 

                                                                                                                                                                      
Zie ook Jeffers, 1998, p. 129: “The social status of Jews and Christians in Rome place them for the most part among the 

lower classes. The lower classes in Rome included some poor Roman citizens, but they were largely com-posed of nonciti-

zen, Greek-speaking slaves, former slaves, and freeborn non-Romans.” 
1 Tobin, 2004, p. 39. 
2 Van ‘huiskerken’ (een woonhuis met een ruimte die geheel gereserveerd is voor de samenkomst van de christelijke 

gemeente) is volgens Lampe in de eerste twee eeuwen in Rome nog geen sprake (Lampe, 2003, p. 364). 
3 Brändle & Stegemann, 1998, p. 125. Dat neemt niet weg dat er bepaalde districten in Rome geweest kunnen zijn, waar 

veel christenen woonden. Lampe noemt met name Trastevere en de omgeving van de Aventijn (Lampe, 2003, p. 38; zie ook 

map 3). 
4 Overigens waren huizen in het toenmalige Rome meer publiek domein dan in onze samenleving: “Unlike our modern 

house, conceived as a refuge for the nuclear family, located far from the factory or office, the Roman house was in no way 

private. It was the locus of the owner’s social, political, and business activities, open both to invited and uninvited visi-

tors.” (Spencer, 2004, p. 52) 
5 Veel steden buiten Palestina waar Joden woonden, hadden een soort centrale Joodse organisatie – tevens aanspreek-

punt voor de overheid. Zo’n centrale organisatie lijkt er in Rome niet geweest te zijn (Tobin, 2004, pp. 21-23). 
6 “The synagogue reflected the diverse religious and social needs of a Jewish community.” (Spencer, 2004, p. 37) 
7 Hoewel veel namen van synagogen uit latere tijd stammen (derde en vierde eeuw), is het bij de genoemde namen 

waarschijnlijk dat ze teruggaan tot in de eerste eeuw of eerder. Zie Spencer, 2004, p. 22; Tobin, 2004, pp. 21-23. 
8 “It must be judged highly probable that the synagogues of Rome were the natural matrix for emerging Christianity in 

Rome, and that Paul either knew for a fact or could take it for granted that most of his gentile listeners in Rome had been 

either proselytes or God-worshipers.” Dunn, 1988, p. l 
9 “Christians from the sphere of influence of the synagogues, Jewish Christians as well as Gentile Christians, exercised an as-

tonishing influence on the formation of theology in urban Roman Christianity in the first century.” (Lampe, 2003, p. 76) Als 

de brief aan de Hebreeën in de gemeente van Rome is geschreven of op de gemeente van Rome is gericht, dan zou dat een 

bevestiging zijn van de bijzondere verworteling van de christenen in Rome in het Oude Testament. 
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immers onderhouden. Een minderheid (van zowel de heidense als de Joodse christenen) zal zich ook 

aan het sabbatsgebod en aan de spijswetten gehouden hebben. Wat Paulus in Romeinen 14 en 15 

schrijft, moet wel tegen deze achtergrond gelezen worden. De kwestie speelt in de gemeente, maar 

de tegenstellingen liggen niet vanzelfsprekend tussen christenen van Joodse en die van heidense 

afkomst.1 We hebben geen aanwijzingen dat er onder de christenen in Rome Joden zijn die proberen 

christenen uit de heidenen ervan te overtuigen dat ze zich moeten laten besnijden, zoals in Galatië 

gebeurde: afgaande op de brief die Paulus aan de christenen te Rome schreef, lijkt de besnijdenis 

daar geen hot item te zijn. Verschillen van inzicht zijn er echter wel, zo maken we uit Romeinen 14 

en 15 op2.  

Het merendeel van de christenen in Rome behoorde (net als het merendeel van de Joden overi-

gens) tot de lagere sociale klasse3: “they were largely composed of noncitizen, Greek-speaking sla-

ves, former slaves, and freeborn non-Romans”4. 

We komen in Romeinen 16 verhoudingsgewijs veel mannen en vrouwen tegen die vanuit andere 

delen van het Romeinse Rijk naar Rome verhuisd zijn. Dat zal niet representatief zijn geweest voor 

de hele christelijke gemeenschap: Paulus, die zelf nog nooit in Rome was, noemt uiteraard vooral 

mensen die hij buiten Rome op de een of andere manier heeft leren kennen. 

2.4 PAULUS EN DE CHRISTENEN TE ROME 

Paulus schrijft een brief aan een gemeente die hem onbekend is. Die constatering is op zich juist: 

Paulus is nog nooit in Rome geweest, en de gemeente is niet door hem gesticht. Toch verdient zij 

enige nuancering. Alleen de lange lijst met groeten in hoofdstuk 16 toont al aan, dat Paulus wel de-

gelijk het een en ander van de gemeente weet. Met Prisca en Aquila heeft de apostel in Korinthe 

nauw samengewerkt (16,3-4) en met zijn volksgenoten Andronikus en Junia heeft hij samen in de 

gevangenis gezeten (16,7). Over anderen spreekt Paulus waarderende woorden. Al zal hij wellicht 

niet allen die hij noemt persoonlijk even goed kennen, het is duidelijk dat niet alle christenen in 

                                                      
1 “Many Jewish Christians had become more or less emancipated from legal obligations in religion, even if few were so 

totally emancipated as Paul was. On the other hand, some Gentiles were more than willing to judaize, to take over the 

Jewish food restrictions and Jewish regard for holy days, even if they stopped short at circumcision.” (Bruce, 2005, p. 186) 
2 Er zijn uitleggers die menen dat Paulus bij het schrijven van Romeinen 14 en 15 niet refereert aan wrijvingen die in de 

gemeente van Rome plaats vinden. Zo bijvoorbeeld Karris: “There is little history of religions or exegetical evidence that 

there were communities of ‘the weak’ and ‘the strong’ in Rome. Romans 14:1-15:13 is better explained as general Pauline 

paraenesis, which is adapted and generalized especially from Paul’s discussion in 1 Cor. 8-10 and is addressed to a problem 

that may arise in any community.” (Karris, 2005, p. 84) Het gaat in Romeinen 14 en 15 echter niet om twee verschillende 

groepen die tegenover elkaar zouden staan: Paulus heeft veeleer een situatie voor ogen waarbij het ene gemeentelid op de 

ander neerziet (Spencer, 2004, pp. 296-297). Dat het probleem zou kunnen ontstaan in elke gemeenschap, zoals Karris zegt, 

maakt het alleen maar aannemelijk dat het zeker in Rome speelde – en dat Paulus daar ook weet van had en er daarom 

over schrijft! 
3 De fundamentele sociale tweedeling In de toenmalige wereld was die tussen de elite en de rest van de bevolking. (Es-

ler, 2003, p. 78) De brief aan de christenen te Rome is geschreven aan mensen die voor het overgrote deel niet tot de elite 

behoorden. 
4 Jeffers, 1998, p. 129. Zie ook Tobin, 2004, p. 38. 
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Rome hem volslagen onbekend zijn. Het was in die tijd trouwens ook bepaald ongebruikelijk om een 

brief te schrijven aan iemand die je in het geheel niet kent1. 

De vraag in hoeverre Paulus de christenen in Rome kent – en andersom! – is voor de interpretatie 

van de brief zeker belangrijk. Immers, als Paulus zo goed als niets van de gemeente in Rome zou 

weten, zouden we er zeker van zijn dat hij geen enkele kwestie aansnijdt omdat die in Rome actueel 

is. We kunnen er echter van uitgaan, dat Paulus behoorlijk wat over de gemeente weet, de situatie 

waarin zij verkeert redelijk kent en op de hoogte is van vragen en spanningen die in haar midden 

leven2. Er was druk verkeer tussen Rome en Efeze (waar Paulus de meeste van zijn brieven schreef): 

Efeze was een belangrijke havenstad aan de westkust van Klein Azië en dagelijks vertrokken en arri-

veerden er schepen3 – niet in de laatste plaats van en naar Rome. Ook tussen Rome en Korinthe was 

er volop verkeer4. Het is veelzeggend dat maar liefst acht mensen die zich op dat moment in Paulus’ 

omgeving bevinden de groeten overbrengen aan de christenen te Rome (16,21-24)5. Elke christen uit 

Efeze of Korinthe die in Rome kwam, zal daar zijn geloofsgenoten hebben opgezocht – en andersom. 

Ook de brief zelf geeft alle aanleiding om te veronderstellen dat Paulus behoorlijk goed op de 

hoogte is. Meteen al aan het begin (1,8) laat Paulus merken, dat belangrijke berichten over de ge-

meente in Rome hem zeker bereiken6; ook verderop laat hij doorschemeren van hun wel en wee op 

de hoogte te zijn. Zo verklaart hij dat hun gehoorzaamheid overal bekend is geworden (16,19). Hij 

wil hen in de brief alleen maar herinneren aan wat ze al weten (15,15). Verder waarschuwt hij voor 

mensen die ingaan “tegen alles wat u hebt geleerd” (16,17), terwijl hij al eerder zijn dankbaarheid 

had uitgesproken dat zij van harte “de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd” gehoorzamen (6,17). 

Natuurlijk is Paulus ook voor de christenen in Rome geen onbekende. Ze hebben mensen in hun 

midden die nauw met de apostel hebben samengewerkt. Verder zullen ze zeker gehoord hebben van 

de tegenspraak die de verkondiging van Paulus haast overal opriep en van de scherpe brief die Pau-

lus enkele jaren eerder aan de Galaten geschreven had. Ook al hebben ze de brief niet gelezen, de 

stevige uitspraken die Paulus daarin over de wet had gedaan7 zullen hen zeker bereikt hebben. Pau-

lus’ positie moet onder de christenen te Rome vragen hebben opgeroepen8. De overtuiging dat de 
                                                      

1 “Letters in the first century were based upon pre-existing relationships – strangers did not write unannounced to one 

another.” (citaat in Spencer, 2004, p. 251).  
2 “Communications between Rome and the main centres of Paul’s mission-field were good, and Paul was able to keep 

himself informed, through friends who visited Rome or were now resident there, of what was happening among the Chris-

tians of the capital.” (Bruce, 2005, p. 177) 
3 Het ging uiteraard niet alleen om militaire transporten, maar ook om handelsverkeer. 
4 Tobin, 2004, pp. 71-72. 
5 Hetgeen natuurlijk niet betekent, dat zij alle christenen in Rome of de gemeente als zodanig zullen kennen. Misschien 

loopt de betrokkenheid vooral via Prisca en Aquila, die ze in Korinthe mogelijk een tijd hebben meegemaakt. 
6 Wel is de dankzegging aan het begin van de brief minder specifiek dan we van Paulus gewend zijn (vergelijk bijvoor-

beeld 1 Korinthe 1,4-10; 2 Korinthe 1,3-11; Filippenzen 1,3-11). 
7 Paulus tekent een scherp contrast tussen de wet en de onderhouding daarvan aan de ene kant en het geloof en de ge-

rechtigheid aan de andere kant. 
8 Paulus zal verondersteld hebben dat veel christenen de tegenwerpingen die hij bijvoorbeeld in Romeinen 6,1 en 6,15 

formuleert, hebben herkend: het zijn hun tegenwerpingen, of in elk geval: ze raken aan de vragen die zij over Paulus en 

zijn verkondiging hebben! 
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geboden van de Torah superieur waren, was voor velen immers een belangrijke overweging geweest 

om aansluiting te zoeken bij de synagoge1. Paulus’ uitlatingen over de wet zullen dus op zijn minst 

een aantal onder hen geschokt hebben. Berichten uit Korinthe2 konden de argwaan tegen Paulus 

alleen nog maar voeden: moeten een negatieve benadering van de Torah en een grote nadruk op 

vrijheid3 niet haast als vanzelf tot een losbandig en zondig leven leiden? 

Ook al had Paulus in Rome beslist vrienden, er waren ongetwijfeld ook christenen die zo hun be-

denkingen hadden - of nog erger. Niet iedereen keek er op zijn zachtst gezegd naar uit om Paulus in 

Rome te verwelkomen. Daarvan is de apostel zich heel goed bewust als hij zijn brief schrijft.  

2.5 DE BRIEF AAN DE CHRISTENEN TE ROME 

2.5.1 Een brief ! 

Het begin (1,1-15) en het einde (15,14-16,23) van de brief die Paulus aan de christenen te Rome 

schreef, heeft ontegenzeggelijk het karakter van een brief. Zoals je in een brief verwacht, is Paulus’ 

toon daar persoonlijk. Anders ligt dat voor het hoofdgedeelte (1,16-15,13): dat heeft vaak meer het 

karakter van een verhandeling dan van een brief. Het is alleen daarom al te begrijpen, dat Me-

lanchthon de brief aan de Romeinen typeerde als ‘christianae religionis compendium’. In de loop van de 

geschiedenis is de brief vaak op die manier gelezen: als een kleine dogmatiek, waarin Paulus – los 

van zijn eigen concrete situatie en van die van de gemeente – de kern van het christelijk geloof uit-

een zet.  

Hoewel er in deze benadering een zeker waarheidselement zit4, voldoet zij niet. Paulus wilde 

geen dogmatiek schrijven5, hij schreef een brief. We kunnen dan ook niet om de vraag heen, wat de 

relatie is tussen de vorm, de opbouw en de inhoud van de brief (inclusief het hoofddeel) enerzijds en 

de historische setting waarin hij is ontstaan anderzijds.  

2.5.2 Opbouw, rhetorica en diatribe 

Wat de literaire vorm van de brief betreft, ligt de kernvraag bij de verhouding tussen het episto-

laire raamwerk (1,1-15; 15,14-16,23) en het hoofddeel (1,16-15,13) van de brief6. Hoewel Dunn terecht 

opmerkt dat de spanning tussen deze twee verschillende literaire vormen nooit helemaal bevredi-

gend is verklaard, verdient de kwestie wel de aandacht. Zij is nauw verbonden met de vraag naar de 
                                                      

1 Zie boven, p. 33. 
2 1 Korinthe 5,1: “Het is algemeen bekend dat er een geval van ontucht bij u is dat zelfs bij de heidenen niet voorkomt: er 

is iemand die met de vrouw van zijn vader leeft.” 
3 Galaten 5. 
4 De brief in zijn totaliteit heeft nu eenmaal een minder persoonlijke stijl dan de andere brieven van Paulus. “Romans is 

not a polemical or apologetic writing” (Fitzmyer, 1993, p. 73) en het is “Paul’s most systematic letter” (Beker, 2005, p. 327). 
5 Als Paulus al een ‘kleine dogmatiek’ had willen schrijven, dan had hij zeker uitvoerig aandacht gegeven aan een aan-

tal thema’s die in de brief niet of nauwelijks aan bod komen, zoals de wederkomst van Christus, de opstanding der doden 

en het Avondmaal. “He feels free to omit some topics, such as the Lord’s Supper, because there is no controversy over such 

matters in Rome.” (Stuhlmacher, 2005, p. 240) 
6 Dunn, 2005, p. lix. 
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opbouw van de brief en de vraag hoe het hoofddeel van de brief in literair opzicht het best gekwali-

ficeerd kan worden. 

Veelal gaat men ervan uit, dat de opbouw van de brief bepaald is door de inhoudelijke thema’s. 

Maar niet alle uitleggers die dit uitgangspunt kiezen, komen ook bij dezelfde indeling uit. Zo ver-

deelt Fitzmyer het hoofddeel van de brief in vieren: 1,16-4,25, 5,1-8,39, 9,1-11,36, 12,1-15,13. Ook 

Wilckens onderscheidt vier secties, maar legt de cesuur enigszins anders: 1,16-5,21, 6,1-8,39, 9,1-

11,36 en 12,1-15,13. Dunn onderscheidt niet vier, maar vijf belangrijke tekstblokken: 1,18-3,20, 3,21-

5,21, 6,1-8,39, 9,1-11,36 en 12,1-15,131. Het belangrijkste onderlinge verschil betreft de plaatsing van 

hoofdstuk 5: hoort dit hoofdstuk bij het voorgaande, of begint met hoofdstuk 5 juist een nieuwe 

sectie?2 

Daarnaast zijn er uitleggers, die ervan overtuigd zijn dat de opbouw van de brief primair niet 

door theologische thema’s, maar door rhetorische conventies is bepaald. Reeds Cicero adviseerde de 

redenaar om zijn toespraak in vijf secties te verdelen en anderen volgden hem daarin: een exordium 

(inleiding), een narratio (uiteenzetting van de kwestie), een confirmatio of probatio (bewijs voor de 

stelling), een reprehensio (weerlegging van tegenovergestelde opvattingen) en tenslotte een conclusio 

of peroratio (eindconclusie)3. Meer dan eens zijn er pogingen gedaan om een soortgelijke opbouw 

(ook) in de brief aan de christenen te Rome terug te vinden. Het kost uiteraard geen moeite om in de 

brief (of in welke brief dan ook!) passages aan te wijzen, die zich gemakkelijk laten verbinden met 

een van de onderdelen waaruit volgens de rhetorica een toespraak zou dienen te bestaan. Pogingen 

om in de hoofdlijn van de brief een bepaald rhetorisch model terug te vinden zijn echter nooit wer-

kelijk geslaagd. Methodisch is de rhetorische analyse dan ook niet onomstreden4. “The key fact here 

is that the distinctiveness of the letter far outweighs the significance of its conformity with current 

literary or rhetorical custom.”5 

Toch zou het niet goed zijn de rhetorische analyse terzijde te schuiven. Terecht is er aandacht 

voor een bepaalde stijlvorm, die we niet alleen tegenkomen in (het hoofdddeel van) de brief aan de 

christenen te Rome, maar ook elders in de antieke cultuur6. Vooral de techniek van de diatribe moet 

in dit verband genoemd worden7. Hoewel het woord diatribe in de antieke oudheid geen terminus 
                                                      

1 Zie het overzicht bij Tobin (Tobin, 2004, p. 81). 
2 Het oordeel daarover hangt vooral af van de vraag, of Paulus in Romeinen 5 een nieuw thema aansnijdt (namelijk: de 

betekenis van het werk van Christus voor het leven van de gelovige), of dat hij daar nog voortborduurt op wat in de voor-

gaande hoofdstukken centraal stond: gerechtvaardigd door de dood van Jezus (3,21-30!). 
3 Zie bijvoorbeeld Jewett, 2005, p. 267vv. 
4 Zie bijvoorbeeld de opsomming van E.J. Schnabel (Neudorfer & Schnabel, 1999, pp. 319-321). Hij noemt o.a.: de rheto-

rische analyse gaat voorbij aan de raad die veel antieke handboeken geven, namelijk dat de beste redenaar zijn kennis van 

de theorie zoveel mogelijk verbergt (dissimulatio artis); antieke brieven zijn niet aan een bepaald schema gebonden en 

blijven niet beperkt tot één thema; naar antiek besef zijn rhetorica en epistolografie twee verschillende zaken; in antieke 

handboeken over epistolografie vinden we niets over het ordenen van de stof analoog aan rhetorische categorieën. 
5 Dunn, 2005, p. lix. 
6 Paulus “was highly competent in Greek, even if his style is not the most elegant …, and he makes effective use both of 

the diatribe style much used in the philosophical schools … and of Stoic ideas…” (Dunn, 2005, p. xxxix) 
7 Het Griekse woord διατριβή kon een hele reeks betekenissen hebben: tijdverdrijf, amusement, of (in negatieve zin): 

tijdverspilling. Het kon echter ook verwijzen naar studie of filosofische school en (als het woord in de setting van de rheto-
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technicus was voor een specifiek genre1, is het wel een geschikte term om bepaalde werken mee aan 

te duiden die in filosofische scholen geworteld waren of de stijl van schoolvoordrachten probeerden 

te imiteren2. Het woord ‘diatribe’ reserveren we nu voor een bepaalde rhetorische stijl3. Deze ken-

merkt zich door zijn levendigheid en zijn dialogische karakter. Hij is dan ook doorspekt met rhetori-

sche vragen, apostroffen4, dialogen met een denkbeeldige gesprekspartner, tegenwerpingen en on-

juiste conclusies, vergelijkingen, voorbeelden en dergelijke. Bij deze stijlvorm horen uitlatingen als 

“O mens!” (ἄνθρωπε); “Wat dan…?” (τί οὖν;) en “Dat in geen geval!” (μὴ γένοιτο) – uitlatingen die 

we in het hoofddeel van de brief aan de christenen te Rome volop aantreffen5. Zulke uitlatingen 

komen vaak voor in voordrachten van Epictetus6, die Tobin in zijn boek7 onderzoekt en als goede 

voorbeelden van de diatribe beschouwt. 

Wordt de stijl gebruikt die we nu als ‘diatribe’ typeren, dan is niet het bijbrengen van kennis het 

belangrijkste doel: de spreker beoogt vooral de hoorders te veranderen, hun dwalingen aan te wij-

zen en hen daarvan te genezen. De spreker die de rhetorische stijl van een diatribe hanteert voert 

geen polemiek met een tegenstander: het gaat hem om “a critical questioning of a fellow student 

designed to lead him to the truth”8. 

Een daarmee samenhangend belangrijk kenmerk van de diatribe is dat de hoorders niet recht-

streeks, maar uitsluitend indirect worden aangesproken. Zo heeft de spreker de mogelijkheid om 

misvattingen en dwalingen aan de orde te stellen, zonder dat degenen die aangesproken worden 

zich aangevallen zullen voelen en er verwijdering tussen spreker en hoorders ontstaat. 

Het is onmiskenbaar, dat de brief die Paulus aan de gemeente te Rome schreef passages bevat die 

zich kenmerken door de stijl zoals die hierboven als diatribe omschreven is. We moeten ons dat niet 

zó voorstellen, alsof Paulus er al schrijvend9 bewust voor heeft gekozen om voor het hoofddeel van 

de brief te kiezen voor het genre ‘diatribe’, dat hij zich nog uit een van de leerboeken herinnerde. 

Maar Paulus “was influenced by rhetorical usages which were common in the Greco-Roman 

                                                                                                                                                                      
rica gebruikt wordt) naar de manier waarop daar onderwijs werd gegeven, waarbij vooral gedacht moet worden aan klas-

sikaal onderwijs en voordrachten. 
1 Om deze reden beschouwen sommigen de diatribe als een uitvinding van negentiende eeuwse wetenschappers. 
2 Tobin, 2004, p. 92. 
3 Bultmann beschouwde de diatribe als een genre of Gattung, maar dat is door nader onderzoek achterhaald, evenals 

zijn these dat de diatribe verbonden moet worden met Cynici en Stoïcijnen die voor het volk populaire voordrachten 

hielden. Zie voor een bespreking van Bultmanns dissertatie over de diatribe vooral Donfried (Donfried, 2005, pp. 112-119). 
4 “Wending waarbij de spreker of schrijver het woord rechtstreeks tot een persoon (gewoonlijk een niet-aanwezige of 

een personificatie) richt” (GWNT). 
5 ἄνθρωπε: 2,1.3; 9,20. τί οὖν;: 3,1.9; 4,1; 6,1.15; 7,7; 8,31; 9,14.19.30; 11,7. μὴ γένοιτο: 3,4.6.31; 6,2.15; 7,7.13; 9,14; 11,1.11. 
6 Epictetus leefde een of twee generaties na Paulus, ongeveer van 55 tot 130 na Chr. Zijn voordrachten zijn dankzij zijn 

leerling Arrianus bewaard gebleven in het Encheiridion. 
7 Tobin, 2004, pp. 92-95. 
8 Dunn, 2005, p. 250. 
9 Of beter: ‘al dicterend’, want Titus heeft de brief opgeschreven (Romeinen 16,22). 
10 Donfried, 2005, pp. 118-119. Dunn formuleert dat nog wat voorzichtiger: “At most we can speak comfortably of for-

features which were part of the idiom of the age (what every well educated schoolboy learned as part of his basic equip-
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De stijl waarnaar hij voor het hoofddeel van de brief greep, was blijkbaar de meest voor de hand 

liggende, voor Paulus misschien zelfs een vanzelfsprekende. Alles wijst er op, dat Paulus zich in zijn 

toespraken meer dan eens van deze stijl bediende1. Kenmerken van deze stijl komen we in elk geval 

ook tegen in zijn brieven aan Korinthe, Galaten en Filippenzen. De stijl paste blijkbaar goed bij een 

man als Paulus. 

Voor het doel dat de apostel voor ogen had bij het opstellen van de brief aan de christenen te 

Rome (en daarmee lopen we meteen al vooruit op de volgende paragraaf) was de diatribe eens te 

meer geschikt: hij kon ingaan op misverstanden die over zijn prediking in Rome (mogelijk) beston-

den en ze weerleggen; hij kon (dreigende) dwalingen bestrijden en de christenen op andere punten 

corrigeren – en dat alles zonder de directe confrontatie met hen aan te gaan of hen aan te vallen. Hij 

wilde zeker met de christenen in Rome geen polemiek, terwijl er hem veel aan gelegen was om hen 

te overtuigen van de validiteit van zijn verkondiging. Zonder zich van de gemeente te verwijderen 

kon hij heel wat aan de orde stellen – en dat was ook zijn bedoeling. 

Het is echter duidelijk, dat niet het gehele corpus van Paulus’ brief in diatribe-stijl geschreven is. 

Tobin doet in dat verband een aantal belangwekkende observaties2. Hij constateert dat elke passage 

in diatribe-stijl voorafgegaan wordt door een passage die nog het meest weg heeft van een uiteen-

zetting of uitleg. De toon van zo’n passage is rustig, zonder dat Paulus pogingen doet om wat hij stelt 

te beargumenteren. Wat echter het meest opvalt, is dat Paulus in zulke uiteenzettingen bijna altijd3 

teruggrijpt op taal en beeldspraak die hem vanuit de traditie over Christus’ dood als offer is overge-

leverd. Het gaat dan dus om materiaal waarvan Paulus weet of veronderstelt dat hem dat met de 

christenen in Rome verbindt. Een ander opvallend gegeven is het feit, dat Paulus in deze passages 

nergens uit het Oude Testament citeert: dat doet hij uitsluitend in de passages die in diatribe-stijl 

zijn geschreven – en daar is hij bepaald niet karig met zulke citaten! 

Tobin onderscheidt op grond van deze analyse in de brief vier secties, die telkens met een uit-

eenzettend gedeelte beginnen en gevolgd worden door een passage in diatribe-stijl. Deze vier secties 

zijn onderling nauw met elkaar verbonden4. Zijn indeling van het briefcorpus ziet er als volgt uit: 

                                                                                                                                                                      
ment for social intercourse) and through which Paul naturally expressed himself in an unselfconscious way.” (Dunn, 2005, 

p. 246) 
1 Aune (Aune, 2005, pp. 289-290) verwijst bijvoorbeeld naar Handelingen 18,4: “Elke sabbat sprak (διελέγετο!) Paulus in 

de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen (ἔπειθέν).” Ook elders in het boek Handelingen merken we keer 

op keer dat de apostel Paulus gewend was om met zowel volksgenoten als heidenen in debat te gaan en daarbij ook in te 

gaan op tegenwerpingen (Handelingen 17,2.17; 18,19; 19,8.9; 13,45). 
2 Tobin, 2004, pp. 84-88. 
3 Met uitzondering van Romeinen 1,18-32. 
4 1. “Each of the livier, more argumentative sections take off from some aspect of the preceding expository section.” 2. 

“In 3:21-26, 5:1-21 and 8:1-30 …. Paul consistently moves beyond the previous argumentative section to a new stage in his 

argument.” 3. “Paul clearly intends the larger arguments of 1:18-3:20, 3:21-4:25, 5:1-7:25 and 8:1-11:36 to be taken as an 

articulated whole and not as four discrete arguments.” 4. “Paul’s arguments are also linear in the sense that he places 

them in a temporal sequence.” (Tobin, 2004, pp. 85-87) 
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1:16-17 (proposition) 

1. 1:18-3:20 
a. 1:18-32 (expository) 
b. 2:1-3:20 (argumentative) 

2. 3:21-4:25 
a. 3:21-26 (expository) 
b. 3:27-4:25 (argumentative) 

3. 5:1-7:25 
a. 5:1-21 (expository) 
b. 6:1-7:25 (argumentative) 

4. 8:1-11:36 
a. 8:1-30 (expository) 
b. 8:31-11:36 (argumentative) 

5. 12:1-15:7 (exhortatory) 

15:8-13 (conclusion) 

Volgens deze analyse bevatten de pericopen 1,18-32, 3,21-26, 5,1-21 en 8,1-30 uit de traditie ko-

mende credo’s, visies en overtuigingen, waarvan Paulus gelooft dat hij en de christenen in Rome die 

delen. Deze pericopen dienen als basis voor de daarop volgende passages in diatribe-stijl, waarin 

Paulus zijn eigen positie en verkondiging in het licht van de Schriften verdedigt, misverstanden 

weerlegt en uitdiept. 

De analyse van Tobin is belangrijk en gedegen genoeg om hem straks bij onze exegese te betrek-

ken. Het maakt ons opmerkzaam op het kader waarin Paulus op de diverse plaatsen over de toorn 

van God spreekt. Als Paulus hier over de toorn van God spreekt, doet hij dat dan in een pericoop die 

behoort tot een van de uiteenzettingen, en gaat Paulus er dan dus van uit dat zijn lezers op dat punt 

met hem op één lijn zitten? Of staat zijn spreken juist in een passage waarin hij argumenterend be-

zig is de christenen te Rome voor zijn visie en zijn verkondiging te winnen? En als dat laatste het 

geval is: kunnen we dan uit de tekst opmaken dat Paulus een ander licht wil werpen op de toorn van 

God – of raakt het nieuwe perspectief dat hij in deze passage wil aanreiken niet de toorn van God, 

maar een of meer andere punten? 

2.5.3 Waarom en met welk doel schreef Paulus deze brief aan de christenen te Rome? 

De vraag wat Paulus er toe gebracht heeft deze brief aan de christenen te Rome te schrijven en 

wat hij met zijn brief hoopte te bereiken is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Er zijn heel wat arti-

kelen en studies aan deze vraag gewijd, en de antwoorden lopen nogal uiteen. Dat is niet verwonder-

lijk: wie de inhoud en de vorm van de brief, de situatie van de christenen in Rome en de omstandig-

heden waarin Paulus zelf verkeert op zich laat inwerken, ontkomt niet aan de conclusie dat Paulus 

meer dan één reden heeft gehad om de brief te schrijven, en dat wat hij beoogde niet in één doel-

stelling te vangen is1. Welke reden is voor Paulus de belangrijkste geweest en welke waren voor hem 

                                                      
1 Dunn verwoordt het kernachtig als volgt: “It is likely that Paul had several reasons for writing the letter (there is, of 

course, absolutely no reason why he should have had only one purpose in view), and most of the disagreements are a 

matter of different emphases between these several reasons.” (Dunn, 1988, p. lv) 
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secundair? Wat hoopte hij vooral te bereiken, en wat moeten we tot de nevendoelstellingen reke-

nen? Het ligt voor de hand dat onderzoekers in al deze vragen verschillende afwegingen maken. 

De vraag naar het waarom en het doel van de brief valt in deelvragen uiteen, zoals: 

• Wat bracht Paulus er toe om de christenen van Rome een brief te schrijven? 

• Waarom schreef hij de brief zoals we hem kennen? Waarom in deze vorm (epostolaire raam-

werk en een hoofddeel dat een heel andere literaire vorm heeft)? Waarom zo uitvoerig? Wat 

bepaalde de thema’s die hij aan de orde stelt: moeten we dan vooral naar verwikkelingen in 

Rome kijken, of juist naar wat de apostel op dat moment zelf bezig houdt? 

• Wie hoopte hij met zijn brief vooral te bereiken? Alle christenen? Vooral de christenen uit de 

Joden? Met name de christenen die uit het heidense afkomstig waren? Richtte hij zich in de 

brief in de volle zin van het woord en uitsluitend op christenen in Rome – of hoopte hij via 

hen ook anderen (c.q. zichzelf!) te bereiken, en zo ja: wie1? 

• Wat hoopte hij met zijn brief te bereiken? 

Het zal duidelijk zijn, dat bovenstaande deelvragen alle met elkaar samenhangen. Ons onderzoek 

tot hiertoe samenvattend en verwerkend, komen we tot het volgende beeld: 

1. Paulus heeft (de christenen te) Rome nog nooit bezocht. Dat wil echter niet zeggen, dat de 

christenen en de christelijke gemeenschap voor Paulus volslagen onbekenden zijn. Hij heeft 

er heel wat vrienden wonen! We moeten er dan ook van uitgaan dat de apostel veel weet van 

de omstandigheden waarin de christenen wonen, werken en hun geloof belijden. Omgekeerd 

is het bijna uitgesloten, dat de christenen in Rome nog nooit van Paulus hebben gehoord en 

zich van hem nog geen enkel beeld hebben gevormd. 

2. De christelijke gemeenschap te Rome is verankerd in het Jodendom. Oorspronkelijk moet zij 

een beweging binnen de synagoge zijn geweest, al zullen reeds vanaf het begin vooral ‘prose-

lieten’ en ‘vereerders van God’ zich tot het christelijk geloof aangetrokken hebben gevoeld. 

Ten tijde dat Paulus de brief schrijft, kan men de christelijke gemeenschap al duidelijk onder-

scheiden van de Joodse: de ‘kerk’ maakt geen deel meer uit van de ‘synagoge’. De christenen 

van Rome komen in diverse huisgemeenten samen2. De meesten van hen behoren niet tot de 

elite, maar tot de lagere sociale klasse. Tot de huisgemeenten behoren ook Joden die Jezus als 

Messias belijden, maar zij zijn in de minderheid: het grootste deel van de christenen is van 

heidense afkomst. 

3. Paulus spreekt aan het begin van zijn brief nadrukkelijk uit, dat hij naar de christenen in Ro-

me verlangt (ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς; 1,11). Aan het einde herhaalt hij dat nog eens: ἐπιποθίαν 
                                                      

1 Jacob Jervell schreef een artikel onder de title: ‘The letter to Jerusalem’ (Jervell, 2005). Hij erkent wel, dat de brief zo-

als hij er ligt aan Rome gericht was, maar is tegelijk van mening dat Paulus al schrijvend niet met de situatie in Rome, maar 

met die in Jeruzalem bezig was. “Paul is writing Romans mainly for himself and, thereby, on behalf of the entire Gentile 

Christian Church which he is hoping to present to God as a sacrifice.” (p. 64) De repliek van Peter Stuhlmacher snijdt 

echter hout: “It is very likely that Paul intends to defend himself before the Christians in Jerusalem with arguments similar 

to these presented in Romans. But Jerusalem is not the letter’s principal destination. The Apostle’s main intention was to 

achieve a consensus with the Christians in the metropolis.” Stuhlmacher, 2005, p. 236 
2 Het aantal christenen in Rome is dan blijkbaar al zo groot, dat het ondenkbaar is dat alle christenen op één bepaalde 

plek in Rome samenkomen. Dat is in lijn met wat we uit Tacitus’ verslag van de brand in Rome kunnen opmaken: er moet 

op dat moment (64 na Chr.) al een aanzienlijk aantal christenen wonen! 
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δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν… (15,23) De emotionele lading van de woor-

den ἐπιποθῶ en ἐπιποθίαν moet ons niet ontgaan: het gaat om een diep verlangen1. Alleen in 

de brieven aan de Filippenzen en aan de Romeinen spreekt Paulus expliciet het (diepe) ver-

langen uit om de gemeente te ontmoeten2 - en in beide brieven tweemaal3! Hoezeer we ook 

rekening moeten houden met rhetorische overdrijving, we krijgen stellig de indruk dat Pau-

lus’ verlangen naar de christenen c.q. de christelijke gemeenschap van Rome oprecht is, en 

dat hij het werkelijk betreurt nog niet eerder in de gelegenheid geweest te zijn hen te bezoe-

ken. Dat een vriendschappelijke band (met althans een aantal van hen) daarbij een rol speelt, 

staat buiten kijf4. Toch geeft de brief alle aanleiding om te veronderstellen dat Paulus’ verlan-

gen naar de christenen in Rome een diepere grond heeft. Hij toont zich bijzonder dankbaar 

dat zij “de leer waaraan zij zich hebben toevertrouwd” van harte gehoorzamen5, en spoort de 

gemeente aan om vast te houden aan wat ze geleerd hebben6. Niet in alles trekken de christe-

nen in Rome even eensgezind op, maar als Paulus daarover spreekt (14,1-15,3) komt de kwes-

tie van de besnijdenis niet aan de orde. Er bestaat onder de christenen in Rome blijkbaar 

eensgezindheid over, dat heidenen niet besneden hoeven te worden om volwaardig tot de 

gemeente te behoren. Dat kan niet alleen verklaard worden uit het feit, dat de meerderheid 

van heidense afkomst is7. Prisca en Aquila zijn van Joodse afkomst, en hebben – naar het zich 

laat aanzien – in Korinthe zonder enige terughoudendheid en zonder scrupules met Paulus 

samengewerkt in de verkondiging van het evangelie onder de heidenen8. Alles wijst erop, dat 

de christenen in Rome (ongeacht of ze van Joodse of heidense afkomst zijn) op één lijn met 

Paulus zitten als het gaat over de punten die voor de apostel essentieel zijn! Ook al weten we 

van het ontstaan van de christelijke gemeenschap in Rome weinig tot niets, er is alle reden 

                                                      
1 ἐπιποθέω: ‘to have a strong desire for [something]’ (BDAG). 
2 In 1 Thessalonicenzen 3,6 spreekt Paulus ook over zijn verlangen om de gemeente te zien, maar de insteek is daar een 

andere. Hij heeft vernomen dat de Thessalonicenzen ernaar verlangen hem en zijn metgezellen te zien, waarop Paulus van 

zijn kant aangeeft dat dat wederzijds is. Timotheüs heeft “ons bovendien verteld hoezeer u ons altijd als voorbeeld neemt 

en hoe u er even vurig naar verlangt ons te zien als wij u.”  
3 Filippenzen 1,8: “God kan getuigen dat ik naar u allen verlang (ἐπιποθῶ) met de genegenheid van Christus Jezus.” Fi-

lippenzen 4,1: Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen (ἐπιπόθητοι) uitgaat… 
4 Dat is in elk geval evident bij de brief aan de Filippenzen: geen enkele brief van Paulus is zó persoonlijk getoonzet als 

deze. De support die hij vanuit Filippi ontving heeft hem bijzonder goed gedaan, en dat steekt hij niet onder stoelen of 

banken (Filippenzen 4,15-19). 
5 6,17: “doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is” - εἰς ὃν 

παρεδόθητε τύπον διδαχῆς. “Most understand the phrase [τύπον διδαχῆς, GvdP] to refer to a fixed catechetical formulation 

or creed, already so well established and so well known that Paul could refer to it without further detail.” (Dunn, 1988, p. 

343) 
6 16,17: “Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die … ingaan tegen alles wat u hebt geleerd 

(παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας).” 
7 Ook een minderheid kan kwesties die volgens haar van fundamenteel belang zijn hoog spelen – eens te meer als die 

minderheid het gevoel heeft dat aan haar en haar opvattingen geen recht wordt gedaan! 
8 Let op wat Paulus in Romeinen 16,4 over hen schrijft: “Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van 

de heidenen.” 
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om te veronderstellen, dat zij weliswaar niet door Paulus is gesticht, maar wel Paulinische 

wortels heeft1. Dat verklaart mede waarom Paulus er zo naar verlangt om de christenen in 

Rome te ontmoeten2! 

4. Paulus beseft echter heel goed, dat de eenheid van de christenen uit heidenen en Joden ook in 

Rome niet vanzelfsprekend wordt en gemakkelijk onder druk kan komen te staan: 

a. Romeinen 14 en 15 laat zien dat er ook onder de christenen in Rome een diversiteit is, die 

kan uitgroeien tot verdeeldheid. Hij spoort allen daarom aan om elkaar zonder enige voor-

behoud te aanvaarden, aan tafel te verwelkomen en daarbij de ander hoger te achten dan 

zichzelf. 

b. Romeinen 9-11 suggereert dat er christenen uit de heidenen zijn, die door de scheiding van 

‘kerk’ en ‘synagoge’ (en wellicht mede door de soms vijandige houding vanuit de synagoge) 

van de Joodse wortels beginnen los te raken en een negatieve grondhouding tegenover Is-

raël c.q. het Jodendom beginnen te ontwikkelen. 

c. De verhalen en geruchten over de apostel zullen in Rome de ronde hebben gedaan: over 

Paulus’ scherpe confrontatie met Petrus (en met Barnabas!3), zijn felle brief aan de Galaten 

– maar ook de losbandigheid in Korinthe, die allerwege bekend is geworden en gemakke-

lijk als een consequentie beschouwd kon worden van het ‘wetsvrije’ evangelie dat Paulus 

zou verkondigen. Paulus beseft dat ook christenen die hem welgezind zijn, daardoor ver-

ontrust kunnen raken. Sommigen zullen geschokt geweest zijn, omdat ze meenden dat het 

volgens Paulus niet meer uitmaakt hoe je leeft, dat de wet er niet meer toe doet, en dat ook 

Israël geheel heeft afgedaan4. Ook voor christenen uit de heidenen die destijds al bewust de 

stap naar het Jodendom gemaakt hebben, kan dat genoeg reden zijn om wat Paulus en zijn 

verkondiging betreft af te haken! Paulus weet heel goed dat er (in Rome net zo goed als el-

ders) misvattingen en verontwaardiging bestaan over het Evangelie dat hij verkondigt5. 

Wellicht heeft Paulus beseft dat hij aan de misvattingen ook zelf debet was. Hoe dan ook: 

als de misvattingen blijven leven, is dat ernstig. 

                                                      
1 Zo bijvoorbeeld Francis Watson: “Gentile Christianity at Rome is … Pauline Christianity.” (Watson, 2005, p. 209) Peter 

Stuhlmacher formuleert het voorzichtiger: “If it is true that Christianity reached Rome through Gentile missionaries from 

Jerusalem or Antioch, they must have brought a type of Christian faith which had many affinities with the gospel preached 

by Paul. … Paul is quite sure that the Romans and he would be able to agree unreservedly about the original gospel.” 

(Stuhlmacher, 2005, p. 238) 
2 Dat verlangen kan met de confrontaties die Paulus rond de wet, de besnijdenis en de tafelgemeenschap van Joden en 

heidenen heeft gehad (met Petrus, met de gemeenten in Galatië, met Antiochië) alleen maar sterker geworden zijn! 
3 Galaten 2,11.13. 
4 Christus heeft de plaats van Israël ingenomen – de belofte aan Israël slaan uiteindelijk alleen op Christus (Galaten 

3,16). 
5 Mogelijk vormt dit, zoals Stuhlmacher zegt, de achtergrond van de uitdrukking dat Paulus zich niet voor het Evange-

lie schaamt – ondanks alle aantijgingen en lasteringn die over Paulus en zijn verkondiging te ronde doen! “The short re-

mark ‘I am nog ashamed of the gospel’ … signals Paul’s intention, in spite of all the criticism which is being levelled against 

him, to remain true in Rome as well to the gospel entrusted to him by Christ.” (Stuhlmacher, 2005, p. 336) 
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d. Het gevaar is niet denkbeeldig dat op den duur ook in Rome Paulus’ tegenstanders voet aan 

de grond kunnen krijgen – zeker als de misvattingen over wat Paulus werkelijk beweegt 

blijven bestaan1. 

5. Het is  belangrijk, dat Paulus de christenen in Rome – met wie hij zich zo verbonden weet, ook 

al is hij er nooit geweest – voor zich en voor het Evangelie dat hij verkondigt weet te 

(her)winnen. Hij neemt zich dus voor om hen uitvoerig het Evangelie uit de doeken te doen 

zoals hij dat verkondigt. Tegelijk wil hij de misvattingen die er omtrent zijn leven, werk en 

verkondiging bestaan wegnemen. Er is Paulus bijzonder veel aan gelegen dat de christenen in 

Rome zijn verkondiging ten volle dragen: 

a. Het is allereerst van levensbelang dat de christenen in Rome de eenheid tussen Joden en hei-

denen in Christus niet slechts belijden, maar in de omgang met elkaar ook hoe langer hoe 

meer gestalte geven. Het behoort namelijk tot het hart van Paulus’ missie om Joden en hei-

denen in Christus te verenigen. Wat Paulus met en voor de christenen in Rome wil, ver-

schilt wezenlijk niet veel van die andere kwestie die hem op dat moment bezig houdt: Je-

ruzalem. Paulus staat op het punt om naar Jeruzalem te gaan en daar de opbrengst af te 

dragen van de collectes die op zijn initiatief in ‘wetsvrije’ gemeenten voor de armen in die 

stad zijn gehouden. Het gaat er nu voor Paulus om spannen: want in deze collecte gaat het 

niet slechts om een daad van barmhartigheid, maar zijn eigen missie is in het geding. Aan-

vaarding van de collecte in Jeruzalem “expresses symbolically the eschatological unity of 

the church of ‘Jews’ and ‘Gentiles’ in the purpose of God as the fulfillment of Paul’s apos-

tolic mission.”2 Er hangt voor Paulus dus veel van af3 – met het bezoek aan Jeruzalem bre-

ken spannende momenten aan, zoals hij in Romeinen 15 wel laten blijken. Om de bekrach-

tiging van de eenheid van Joden en heidenen in Christus was het Paulus bij de collecte te 

doen – om hetzelfde gaat het hem ook als hij denkt aan de gemeente van Rome. 

Al richt Paulus zich op de christenen in Rome, we krijgen in deze brief ongetwijfeld 

meteen een doorkijkje in hoe Paulus zichzelf, maar vooral het evangelie dat hij verkondigt 

in Jeruzalem (als hij daartoe de gelegenheid krijgt) denkt te verdedigen. Dat is het waar-

                                                      
1 “It would appear that the conflicts Paul had faced in Galatia, Philippi, and Corinth with Jewish Christian ‘counter mis-

sionaries’ now threatened to spread to Rome, thus making it impossible for him to set foot in the metropolis.” 

(Stuhlmacher, 2005, p. 239) 
2 Beker, 2005, p. 328. 
3 Zoals Bruce opmerkt: “He had, in fact, a greater regard for the Jerusalem church and its leaders than they evidently 

had for him.” (Bruce, 2005, p. 189) Dat ontzag voor Jeruzalem was niet van persoonlijke aard. Paulus schrijft in Romeinen 

15,19 dat hij “vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus [heeft] verspreid”. Dat is opmerkelijk, 

want het was in Antiochië – en zeker niet in Jeruzalem – dat Paulus (samen met Barnabbas) werd uitgezonden voor de 

verkondiging van het evangelie. Gaandeweg (mede door de verwijdering die tussen Paulus enerzijds en Barnabas en Antio-

chië anderzijds ontstond) vormden Korinthe en Efeze meer en meer Paulus’ uitvalsbasis. Dat Paulus in Romeinen 15,19 

toch schrijft dat hij vanuit Jeruzalem overal het Evangelie heeft verkondigd geeft wel aan, hoe centraal de plek is en bleef 

die Jeruzalem in zijn denken in is blijven nemen. Mogelijk speelde – in combinatie met de collecte – een profetie als van 

Jesaja 60,9 daarbij voor Paulus een grote rol: “De kustlanden hebben hun hoop op mij gevestigd.  De schepen uit Tarsis 

gaan voorop om je kinderen van verre terug te brengen; ze hebben zilver en goud bij zich ter ere van de HEER, je God, de 

Heilige van Israël, die jou deze luister heeft verleend.” 
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heidselement in de benadering van Günther Bornkamm1 en Jacob Jervell. Per slot van re-

kening is de brief aan de christenen te Rome duidelijk geen gelegenheidsgeschrift: “The 

theological complexity of the central section suggests that Paul had worked and reworked 

this material over a period of several years.”2 

Ook zal hij ten opzichte van Jeruzalem sterker staan, als heidenen en Joden in de hoofdstad 

van het Romeinse Rijk3, in een gemeente die niet door hem is gesticht, in Christus als broe-

ders en zuster samenleven4. 

b. Paulus wil de christenen in Rome niet alleen ontmoeten – hij hoopt ook hun steun te krij-

gen voor de zendingsreis die hij naar Spanje wil gaan maken. Hij hoopt dat Rome dan zijn 

uitvalsbasis kan zijn: dat de christenen in Rome voor hem bidden en hem ook in andere 

opzichten ondersteunen. Voor de reis naar Spanje zal hij financiële middelen moeten heb-

ben. Er bevinden zich in Spanje maar weinig Joodse gemeenschappen5. Bovendien vereist 

de verkondiging van het Evangelie in die regio een goede kennis van het Latijn6. Het ver-

blijf in Rome kon hem wellicht aan een netwerk helpen dat hij in Spanje nodig zou heb-

ben7.  

                                                      
1 “This great document, which summarizes and develops the most important themes and thoughts of the Pauline mes-

sage and theology and which elevates his theology above the moment of definite situations and conflicts into the sphere of 

the eternally and universally valid, this letter to the Romans is the last will and testament of the Apostle Paul.” (Born-

kamm, 1991, pp. 27-28) Bornkamm heeft gelijk voor zover hij bedoelt dat de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen 

niet ad hoc reageert op situaties en omstandigheden in Rome. Achter deze brief staan vele jaren waarin Paulus het evange-

lie heeft verkondigd, in uiteenlopende omstandigheden. Daarbij is hij op tal van weerstanden gestuit, en moest hij ant-

woorden formuleren op conflicten en wrijvingen van allerlei aard. Dat deed hij steeds zoveel mogelijk vanuit het hart van 

het evangelie dat hij verkondigde. In de brief aan de christenen te Rome zet hij het evangelie dat hij verkondigt uitvoerig 

uiteen – daar blijkt wel dat de eenheid van Joden en christenen in Jezus, de Messias, geen zijlijntje is in wat hem voort-

drijft, maar het behoort tot het hart van zijn missie. Daarmee is de brief echter geen tijdloos document geworden: alleen 

zet Paulus – net als altijd – dat wat in de gemeente speelt in het licht van zijn evangelie. Daarbij gaat hij wel anders te werk 

dan in overige brieven, maar dat heeft onder andere te maken met de andere verhouding waarin hij tot deze gemeente 

staat.  
2 Aune, 2005, p. 290. Fitzmyer (Fitzmyer, 1993, pp. 71-73) geeft een uitgebreid overzicht van alle verzen en passages in 

de brief aan de christenen te Rome die verwantschap tonen met wat hij in eerdere brieven schreef. 
3 “Het is daarbij niet één of andere willekeurige gemeente, die hij hier benadert; het is de gemeente van de hoofdstad 

van het wereldwijde Imperium Romanum.” (Baarlink, 1987, p. 14) 
4 Dit betekent niet, dat Paulus gehoopt heeft dat christenen in Rome, geraakt door zijn brief, in Jeruzalem concrete 

steun voor Paulus’ verkondiging zouden proberen te zoeken – daarvoor was alleen al de tijd te kort. Wel moet Paulus 

beseft hebben, dat er heel wat communicatielijnen tussen Rome en Jeruzalem liepen en dat gunstige berichten vanuit 

Rome (met name van de kant van de christen-Joden) zijn positie ten goede zou kunnen komen. 
5 Crafton, 1990, p. 326. De synagoge was ook altijd een prima plek om contact te leggen met volksgenoten die hetzelfde 

beroep uitoefenden en hem daarbij konden voorthelpen! 
6 Misschien wilde Paulus tijdens zijn verblijf in Rome aan zijn eigen kennis van het Latijn werken; wellicht hoopte hij 

dat er vanuit Rome begeleiders met hem mee zouden gaan die vloeiend Latijn spraken. 
7 “In the mid-first century AD there was a rash of senators from Spain under the patronage of figures like Seneca, who 

came from Corduba (Córdoba).” (Goodman & Sherwoord, 1997, p. 169) Heeft Paulus dat vernomen, en denkt hij in Rome 

onder uit Spanje afkomstige inwoners te kunnen netwerken en zo een basis te leggen voor zijn arbeid daar? 
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6. Ongetwijfeld hoefde Paulus niet lang na te denken over de vorm die hij zou kiezen in zijn po-

ging om in de brief de christenen te Rome te bevrijden van misvattingen over het Evangelie 

zoals hij dat verkondigt. Hij heeft er al helemaal geen boek over rhetorica op na geslagen! Als 

diaspora-Jood was hij echter goed thuis in de Griekse cultuur. Rhetorische conventies die in 

de Griekse toenmalige cultuur gangbaar waren zullen hem mede hebben gevormd. De stijl die 

we nu als ‘diatribe’ aanduiden was uitermate geschikt voor wat hij met de brief aan de chris-

tenen te Rome beoogde1: misvattingen weerleggen, de lezers (hoorders2) winnen voor zijn 

‘versie’ van het Evangelie, dwalingen bestrijden, de visie, het denken en de levensstijl van de 

christenen bijsturen in het licht van het Evangelie zoals hij dat verstond – en dat alles zonder 

dat hij hen rechtstreeks hoefde aan te spreken en zij zich aangevallen hoefden te voelen. 

7. Wat de opbouw betreft zet Paulus telkens in met een uiteenzetting van een kernpunt uit het 

Evangelie dat hij verkondigt – en dan zó, dat hij daarbij teruggrijpt op wat (naar zijn overtui-

ging) ook de christenen in Rome is overgeleverd en waarin hij met hen op één lijn zit. Daarna 

zoekt hij het gesprek met zijn lezers: levendig argumenterend, zich beroepend op de Schrift, 

inhakend op bezwaren die hij onder zijn hoorders vermoedt en op tegenwerping van een 

denkbeeldige (Joods-christelijke) gesprekspartner, doorspekt met voorbeelden. In die passa-

ges (in diatribe-stijl) probeert hij misverstanden weg te nemen en aan te tonen dat het Evan-

gelie dat hij verkondigt geheel in lijn is met de Schriften. 

8. In het gehele hoofddeel werkt hij de these uit die hij in 1,16-17 verwoordt: het Evangelie is 

Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor 

andere volken. Krachtig drukt hij daar de principiële eenheid van Joden en heidenen in Chris-

tus uit, terwijl hij tegelijk de prioriteit van Israël laat staan3. 

9. Voor Paulus is niet alleen het bezoek aan Jeruzalem en de afloop daarvan spannend. Naar het 

bezoek aan (de christenen te) Rome kijkt hij uit, maar dat neemt niet weg dat ook dit bezoek 

spannend voor hem is. Zullen ze hem daar met open armen ontvangen, of zal een deel van de 

christenen zich liever van hem afzijdig houden? Zullen ze hem willen steunen in zijn missie 

naar Spanje? De brief moet dat bezoek voorbereiden, in de hoop dat Paulus en de christenen 

daar elkaar zullen vinden. Het moet voor Paulus een enorme klus geweest zijn om de brief te 

dicteren: “he had to weigh painstakingly every word as well as the overall composition of his 

letter”4. 

                                                      
1 Overigens vinden we kenmerken van de diatribe ook terug in de eerste brief aan de gemeente te Korinthe en in zin 

brief aan de Filippenzen. 
2 Veel christenen in Rome behoorden tot de lagere sociale klassen en waren dan in veel gevallen ongeletterd. De brief 

zal in de samenkomsten in de huisgemeenten zijn voorgelezen en besproken. 
3 “The total sweep of the argument of Romans is held together by the theme of the peculiar interaction between Is-

rael’s particularity and the universality of the gospel for the Gentiles.” (Beker, 2005, p. 330). 
4 Stuhlmacher, 2005, p. 333. 
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2.6 EEN AANVULLENDE VRAAG 

Dit hoofdstuk geeft aanleiding om een vraag toe te voegen aan de vragen die we aan het slot van 

het vorige hoofdstuk al geformuleerd hadden:  

 

12. Als Paulus hier over de toorn van God spreekt, doet hij dat dan in een pericoop die behoort tot 

een van de uiteenzettingen, en gaat Paulus er daarmee dus van uit dat zijn lezers op dat punt 

met hem op één lijn zitten? Of staat zijn spreken over Gods toorn juist in een passage waarin 

hij argumenterend (diatribe-stijl) bezig is de christenen te Rome voor zijn visie en zijn ver-

kondiging te winnen? Als dat laatste het geval is: kunnen we dan uit de tekst opmaken dat 

Paulus een ander licht wil werpen op de toorn van God – of raakt het nieuwe perspectief dat hij 

in deze passage wil aanreiken niet de toorn van God, maar een of meer andere punten? 
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Hoofdstuk 3 Paulus over de toorn van God 

 in zijn brief aan de christenen te Rome 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk bespreken we de teksten in Paulus’ brief aan de christenen te Rome waarin hij 

spreekt over de toorn (van God). Om precies te zijn gaat het om de teksten waar Paulus de woorden 

ὀργή, θυμός of παροργίζω gebruikt. Het belangrijkste van deze drie woorden is ὀργή (12 maal, in 10 

verschillende teksten). Zowel θυμός (in combinatie met ὀργή1) als παροργίζω2 treffen we in de brief 

slechts eenmaal aan. 

Het feit dat Paulus het woord ὀργή, θυμός of παροργίζω gebruikt, wil uiteraard nog niet zeggen 

dat hij het oog heeft op Gods toorn. Een eerste verkenning zal telkens moeten uitwijzen, of het hier 

om goddelijke dan wel menselijke toorn gaat3. Als duidelijk of waarschijnlijk is dat Paulus in de desbe-

treffende tekst over de toorn van God spreekt, gaan we dieper op de tekst in.  

We zullen niet aan alle in aanmerking komende teksten evenveel aandacht geven. De ene tekst is 

nu eenmaal complexer dan de andere; sommige teksten vragen dus om een uitgebreidere bespre-

king dan andere. 

Bij de de exegese zullen de vragen die aan het einde van de vorige twee hoofdstukken zijn gefor-

muleerd op de achtergrond meespelen. Het gaat ons er niet om, elk van de relevante teksten uitput-

tend te exegetiseren. De exegese is gericht op (en beperkt tot) de beantwoording van de vragen die 

we hebben opgesteld. De weg waarlangs we die vragen vooral zullen proberen te beantwoorden ziet 

er als volgt uit: 1) analyse van de context en 2) rhetorische analyse (in het spoor van Tobin). Met 

andere woorden: we proberen vooral vanuit de context beter zicht te krijgen op de voorstellingen 

die Paulus rond de toorn van God heeft, en bezien tevens wat de rhetorische analyse daaraan bij-

draagt. Waar dat zinvol lijkt, zullen we 3) andere passages uit de brief bij de exegese betrekken – een 

enkele keer ook 4) momenten uit een van Paulus’ andere brieven. 

De opzet van dit hoofdstuk wordt gestempeld door de indeling die Tobin op grond van zijn rhe-

torische analyse voor de brief heeft voorgesteld4. We verkennen steeds eerst de context van de sec-

tie, daarna gaan we over naar de exegese van de te behandelen tekst(en) in die sectie. De opzet ziet 

er dan als volgt uit: 

 

 

                                                      
1 Romeinen 2,8: ὀργὴ καὶ θυμός. In LXX valt er geen betekenisnuance te ontdekken tussen de woorden θυμός en ὀργή: 

ze blijken volledig synoniem te zijn. Het woord θυμός wordt iets vaker gebruikt dan ὀργή. 
2 In dit geval gaat het om een vrijwel letterlijk citaat uit Deuteronomium. 

 Deuteronomium 32,21: κἀγὼ παραζηλώσω αὐτοὺς ἐπ’ οὐκ ἔθνει, ἐπ’ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ αὐτούς. 

 Romeinen 10,19: ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπʼ οὐκ ἔθνει, ἐπʼ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 
3 In bijna alle teksten is het meteen duidelijk dat Paulus het over de toorn van God heeft.  
4 Zie p. 45v. 
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1,16-17  propositio   

     

1,18-3,20 1,18-32 expositio 1,18 Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπʼ οὐρανοῦ… 

 2,1-3,20 argumentatio 2,5 … θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως 

δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ… 

   2,8 οῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ 

ἀδικίᾳ ὀργὴ καὶ θυμός. 

   3,5 μὴ ἄδικος ὁ θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν; 

     

3,21-4,25 3,21-26 expositio   

 3,27-4,25 argumentatio 4,15 ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται… 

     

5,1-7,25 5,1-21 expositio 5,9 πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ  

σωθησόμεθα διʼ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 

 6,1-7,25 argumentatio   

     

8,1-11,36 8,1-30 expositio   

 8,31-11,36 argumentatio 9,22 εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν 

καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ 

σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν… 

   10,19 ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπʼ οὐκ ἔθνει, 

ἐπʼ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 

     

12,1-15,7  exhortatio 12,19 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ, 

γέγραπται γάρ· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει κύριος. 

   13,4 θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν ἔκδικος εἰς ὀργὴν  

τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. 

   13,5 διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι,  

οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν  ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. 

     

15,8-13  conclusio   
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3.2 ROMEINEN 1,18-3,20 

3.2.1 De context 

Er bestaat geen twijfel over dat de eerste 15 verzen van de brief als een inleiding gelezen moeten 

worden, en dat Paulus in 1,16.17 het thema van zijn brief formuleert1. Met 1,18 begint dan het cor-

pus van de brief2. Paulus is geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkon-

digen (vs. 1), hij dient God door de verkondiging van dat evangelie vol overgave (vs. 9) en was ook 

bereid geweest om in Rome het evangelie te verkondigen (vs. 15)3. “Want ik schaam mij voor dat 

evangelie niet”, zo voegt hij er onmiddellijk aan toe - οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον. Het 

werkwoord ‘zich schamen’ (ἐπαισχύνομαι) is hier niet in psychologische zin bedoeld: het hoort thuis 

in de sfeer van het belijden4 en veronderstelt een moeilijke situatie – een van tegenstand en verzet. 

Wat dat laatste betreft zal Paulus in elk geval denken aan de tegenstand waarmee hij bijvoorbeeld in 

Galatië te maken heeft gekregen; wellicht denkt hij ook aan de situatie in Rome, “where certain pe-

ople are attacking Paul and his gospel and are seeking to pervert the authentic doctrine of faith al-

ready believed in Rome”5. Paulus is in elk geval graag bereid om uitvoerig verantwoording af te leg-

gen van het Evangelie dat hij verkondigt, het nader uit te leggen, misverstanden erover weg te ne-

men, in te gaan op kritische vragen en te antwoorden op laster. Hij is echter niet bereid om het 

Evangelie op te geven of aan te passen: “want het is een kracht van God tot redding voor ieder die 

het gelooft – allereerst voor de Jood, maar ook voor de Griek” (vs. 16). Daarmee is Paulus bij het 

hoofdthema van zijn brief gekomen: “Want gerechtigheid Gods wordt daarin (namelijk: in het Evan-

gelie) geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof le-

ven.” (vs. 17) In deze beide verzen vallen kernwoorden van de brief, zoals: evangelie, geloof c.q. ge-

loven, Jood en Griek, gerechtigheid Gods.  

Met vers 18 begint de apostel dan aan de uitwerking van het hoofdthema. Hoewel uitleggers de 

brief verschillend indelen6, is men het er algemeen over eens dat 1,18-3,20 een afgebakend geheel 

vormt7. Paulus zet zich er in dit gedeelte voor in om duidelijk te maken “dat allen, Joden zowel als 

                                                      
1 “Vv 16–17 is clearly the thematic statement for the entire letter.” (Dunn, 1988, p. 37) 
2 Er bestaat geen eenstemmigheid over de vraag of de verzen 16 en 17 nog deel uitmaken van de inleiding (Dunn, Wilc-

kens) of het begin vormen van het corpus (Fitzmyer, Tobin) van de brief. Voor het onderzoek dat wij in dit hoofdstuk doen 

is het antwoord op die vraag niet relevant. 
3 Met Romeinen 1,15 wil Paulus niet zeggen, dat hij naar Rome wil komen om daar het Evangelie te verkondigen. Hij 

zegt alleen, dat hij in het verleden daartoe plannen heeft gehad, die echter telkens om uiteenlopende redenen niet doorgin-

gen (zie Stuhlmacher, 2005, pp. 236-237). Nu is er echter reeds jaren een christelijke gemeenschap; Paulus zal Rome dan 

ook niet bezoeken om in deze stad het Evangelie van Christus te verkondigen (Romeinen 15,20). 
4 Vergelijk Markus 8,38 par.: ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ 

ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων 

τῶν ἁγίων. 
5 Stuhlmacher, 2005, p. 336. 
6 Volgens Black, Dodd, Dunn en Tobin is 1,18-3,20 het eerste hoofddeel van de brief. Anderen menen dat het eerste deel 

van het briefcorpus doorloopt tot 4,25 (Fitzmyer, Barrett) of zelfs tot 5,21 (Wilckens, Baarlink). 
7 Alleen Barrett beschouwt 1,18-3,20 niet als een eenheid, maar gaat bij zijn uitleg uit van het tekstverband dat begint 

met 1,18 en eindigt met 4,25. 
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Grieken, zich in de macht van de zonde bevinden” (3,9), “dat de hele wereld schuldig staat voor 

God” (3,20). Het gedeelte valt, zoals de rhetorische analyse van Tobin laat zien, in tweeën uiteen: het 

eerste gedeelte (1,18-32) is stellenderwijs geschreven, het tweede (2,1-3,20) in diatribe-stijl. 

Paulus gebruikt in 1,18-32 veel traditioneel materiaal. Wat de apostel hier te berde brengt staat in 

een brede (hellenistisch-)Joodse traditie. Vooral de verwantschap met passages uit het boek Wijs-

heid is daarbij opvallend1. In dat boek lezen we over degenen die “onder de afzichtelijke dieren de 

meest verachtelijke als goden beschouwen”2: zij hebben “niet van God willen weten en begrepen 

niet dat Hij de ware God is”3. De schrijver van het boek Wijsheid neemt het de afgodendienaren kwa-

lijk dat ze niet in staat zijn geweest “uit de zichtbare goederen” God te kennen. Bekoord door de 

schoonheid van het vuur, de wind, de snel bewegende lucht, de sterrenhemel, het onstuimige water 

of de lichten aan de hemel gingen zij die dingen voor goden aanzien – maar ze hadden moeten be-

grijpen, “hoeveel voortreffelijker de Heer van dat alles is, want Hij die het geschapen heeft is de 

oorsprong van de schoonheid”4. Zij zijn dan ook “niet te verontschuldigen”5. Alle ontucht en bederf 

van het leven wortelt in de afgoderij6. Dat brengt de auteur vervolgens tot een opsomming van aller-

lei soorten van kwaad die zijns inziens uit die afgoderij voortvloeien7. Soortgelijke oordelen over de 

heidenen vinden we ook in andere uit het hellenistische Jodendom stammende literatuur8; dat geldt 

ook voor de overtuiging dat de heidense afgoderij tot ongerechtigheid leidt. 

Het is dus evident, dat Paulus teruggrijpt op een brede en ongetwijfeld ook in Rome bekende tra-

ditie: zó werd er indertijd in Joodse kringen tegen het heidendom aangekeken. Paulus veronderstelt 

ongetwijfeld, dat de christenen te Rome zich geheel kunnen vinden in wat hij hier schrijft en dat er 

in deze passage niets controversieels besloten ligt; het vormt de basis en het gemeenschappelijk 

vertrekpunt voor het gesprek dat Paulus vanaf 2,1 als het ware met zijn lezers zoekt. 

Ondertussen gaat Paulus in deze pericoop (1,18-32) uiterst subtiel te werk. Voor zijn lezers lijkt 

het vanaf 1,18 duidelijk: hier spreekt Paulus over de afgoderij en de ongerechtigheid van het heiden-

dom. Het moet ons echter niet ontgaan, dat Paulus woorden als ‘Griek’ en ‘heiden’ in deze pericoop 

niet gebruikt – dat doet hij pas weer in 2,9 en 2,14. De apostel heeft het in 1,18 over alle goddeloos-

heid en ongerechtigheid van mensen (πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων). De manier waarop hij 

hier formuleert laat al doorschemeren waar hij straks met zijn lezers naar toe wil: bij God is er geen 

                                                      
1 “The parallel between Wisd Sol 12-15 and vv 19-32 is too close to be accidental” (Dunn, 1988, p. 56). 
2 Wijsheid 12,24; vergelijk Romeinen 1,23.25. 
3 Wijsheid 12,27; vergelijk Romeinen 1,19.21. 
4 Wijsheid 13,2.3; vergelijk Romeinen 1,19-23. 
5 Wijsheid 13,8; vergelijk Romeinen 1,20. 
6 Wijsheid 14,12: “Het begin toch van de ontucht is de gedachte aan afgodsbeelden, en de uitvinding daarvan is het be-

derf van het leven”. Wijsheid 14,27: “De verering immers van de goden zonder naam is het begin, de oorzaak en de volein-

ding van alle kwaad”. 
7 De regelrechte lijn van afgoderij naar zedelijk verval motiveert de auteur van Wijsheid als volgt: “vertrouwend op de 

levenloosheid van de afgodsbeelden verwachten ze geen nadelige gevolgen van hun zondige eden” (14,29). 
8 Vooral in de Sybillische Orakels en de brief van Aristeas (Wilckens, 1987, p. 97). Ook Josephus uit zich op vergelijkbare 

wijze (Tobin, 2004, p. 109). 
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aanziens des persoons (2,11) en allen (Joden zowel als Grieken) liggen onder de macht van de zonde1. 

Daarom kan Romeinen 1,18 met recht worden beschouwd als het opschrift van het tekstverband dat 

doorloopt tot en met 3,202. De toorn van God raakt allen – niet alleen de heidenen, maar ook de Jo-

den3! Aan het slot van dit tekstverband (3,19.20) wordt de notie van de toorn van God over alle god-

deloosheid en ongerechtigheid van mensen (1,18) feitelijk weer opgepakt: de hele wereld staat schul-

dig voor God en geen mens zal in zijn ogen als rechtvaardig gelden. 

Het gedeelte dat in diatribe-stijl is geschreven (2,1-3,20) begint met een apostrof die gericht is op 

een denkbeeldige toehoorder: een mens die hypocriet handelt (2,1-11). Paulus veronderstelt een 

toehoorder, die tot nu toe geheel met Paulus’ betoog instemt. Veel vertalingen4 en uitleggers5 gaan 

ervan uit dat de denkbeeldige toehoorder in 2,1-11 uiteraard een Jood is. Dat is begrijpelijk: in 1,18-

32 heeft Paulus veel hellenistisch-Joods materiaal verwerkt dat over de afgoderij en de zonden van 

het heidendom gaat. Dan ligt het voor de hand, dat Paulus zich in 2,1-11 richt tot een Jood die een 

dergelijk oordeel over het heidendom deelt en uitspreekt, maar ondertussen zelf doet wat hij de 

heidenen verwijt. Toch spreekt Paulus pas in 2,17 expliciet de Jood aan (“Jij die je Jood noemt…”) – 

en dat is geen toeval. In 2,1-11 laat hij welbewust in het midden of de denkbeeldige gesprekspartner 

een Jood dan wel een heiden is: “Daarom ben jij, o mens, wie je ook bent (ὦ ἄνθρωπε πᾶς: of je nu Jood 

of heiden bent!), niet te verontschuldigen, wanneer je oordeelt” 6 (vers 1). Aan het einde van deze 

pericoop (2,9.10) merk je, dat Paulus ook hier ten diepste zowel Jood als Griek op het oog heeft en 

denkt vanuit de gelijke, schuldige positie waarin alle mensen voor Gods aangezicht staan. 

Pas daarna volgt de overgang naar een gedeelte waarin Paulus zich nadrukkelijk7 richt op denk-

beeldige Joodse toehoorders (2,12-3,20). Deze passage zouden we met Tobin8 kunnen samenvatten 

met de woorden “Gods onpartijdigheid en haar gevolgen”. In 2,12 gebruikt Paulus voor het eerst het 

woord νόμος (‘wet’), dat in de rest van de brief nog heel wat keren voor zal komen. Hij maakt in het 

licht van Gods onpartijdig oordeel (2,11) een vergelijking tussen hen die “onder de wet zijn” en hen 

die “zonder wet zijn”. 

                                                      
1 Interessant zijn in dit verband de opschriften die in de verschillende vertalingen boven 1,18-32 zijn geplaatst. NBG: 

“De schuld der heidenen en hun straf”. WV95: “De heidenen zondigen”. Je zou kunnen zeggen, dat deze beide opschriften 

goed weergeven hoe de lezers van de brief deze pericoop zullen hebben opgevat. Paulus zelf echter denkt ook in deze peri-

coop al zó sterk vanuit de gelijke, schuldige positie waarin Jood en heiden voor Gods aangezicht staan, dat hij de woorden 

‘heiden’ en ‘Jood’ vermijdt – ook al weet hij heel goed dat de afgoderij en de door hem opgesomde zonden vooral onder de 

heidenen gevonden worden. 
2 Wilckens, 1987, p. 95. 
3 Gelet op 2,9.10 moet je ook van de toorn van God zeggen: die treft eerst de Jood, vervolgens ook te Griek! 
4 NBG heeft als opschrift: “Het oordeel Gods over de Joden”. Het opschrift in de WV95 luidt: “Ook de Joden zondigen”. 
5 Bijvoorbeeld Baarlink, Black, Dunn en Wilckens. 
6 De aanspraak ‘mens’ (ἄνθρωπε) legt een relatie met wat Paulus in 1,18 schrijft: “toorn van God… over alle goddeloos-

heid en ongerechtigheid van mensen (ἀνθρώπων)”). Het woord ἀναπολόγητος komt in de brieven van Paulus uitsluitend 

voor in Romeinen 1,20 en 2,1! “As in 1:18, he again uses the word πᾶς (‘all’, ‘every’), insinuating, but not stating explicitly, 

that both Jews and Gentiles are included.” (Tobin, 2004, p. 110) 
7 “Jij die je Jood noemt…”, vers 17. 
8 Tobin, 2004, p. 113. 
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Vanaf dat moment zet Paulus alles op alles om duidelijk te maken, dat ook “degenen die onder de 

wet zijn” de wet niet volbrengen. Dat loopt uit op een reprehensio of confutatio (3,1-20), waarin Paulus 

(geheel in de stijl van een diatribe) een denkbeeldige gesprekspartner kritische vragen en bezwaren 

laat inbrengen. Dodd meent dat de denkbeeldige gesprekspartner ten diepste Paulus zelf is1, ande-

ren menen dat het om een Joodse tegenstander gaat2. Men kan er echter met Tobin3 van uitgaan, dat 

Paulus in 3,1vv. vooral het gesprek zoekt met christenen in Rome die zich grote zorgen maken over 

Paulus’ verkondiging en de implicaties daarvan. Dat blijkt uit de aard van de beschuldigingen, be-

zwaren en kritische vragen die de denkbeeldige gesprekspartner op tafel legt4. Het blijkt eveneens 

uit het feit dat hij er later in de brief uitvoeriger op terugkomt5. Hier liggen punten die Paulus in zijn 

brief aan de christenen te Rome grondig wil uitspreken, waarbij hij misverstanden die overal – ook 

in Rome – leven wil wegnemen. Belangrijk is in dit verband, dat Paulus in 3,1-20 soms nauwelijks 

inhoudelijk ingaat op de bedenkingen en kritische vragen van zijn denkbeeldige gesprekspartner: hij 

behandelt ze niet echt, maar reageert telkens met een krachtige uitspraak waarvan hij onmiddellijk 

kan aannemen dat zijn gesprekspartner c.q. de christenen te Rome die delen6. Op die manier pro-

beert hij allen die zich zorgen maken over (de implicaties van) zijn Evangelieverkondiging gerust te 

stellen. 

3.2.2 Romeinen 1,18 

Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν 
τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων... 

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en onge-
rechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. [ SV ] 

En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die 
met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. [ NBV ] 

                                                      
11 “The trouble is that the ‘Jewish objector’ is in Paul’s own mind. His Pharisaism — or shall we say, his patriotism? — 

was too deeply engrained for him to put right out of his mind the idea that somehow the divine covenant with mankind 

had a ‘most favoured nation clause’.” (Dodd, 1947, p. 43) Dodd is van oordeel dat de passage 3,1-8 beter geheel weggelaten 

had kunnen worden: “His case here is inevitably a poor one, since he is trying to show that, although there is no partiality 

about God, yet the Jew’s superiority is, somehow, much in every way”! (Dodd, 1947, p. 46) Dunn is iets voorzichtiger, maar 

ook hij merkt op dat “the debate becomes increasingly with himself” (Dunn, 1988, p. 129). 
2 Zo bijvoorbeeld Wilckens. 
3 Tobin, 2004, p. 119. 
4 Hebben Joden dan niets op de anderen voor? Betekent het dan helemaal niets om besneden te zijn? Doet de ontrouw 

van sommigen dan ook de trouw en verkiezing van God teniet? Hoe zit het dan met Gods rechtvaardigheid? En als de 

zaken zo liggen zoals Paulus naar voren brengt – wis je dan het onderscheid tussen goed en kwaad niet weg? Deze vragen 

raken de verkondiging van de apostel, en werden werkelijk niet alleen gesteld door Joden die Jezus niet als Messias erken-

den, maar ook door veel Joden en niet-Joden die zich in de Naam van Jezus hadden laten dopen! 
5 In Romeinen 3,1-20 verwoordt Paulus de tegenstemmen. Hij zal er pas later uitvoeriger op ingaan: vgl. 6,1vv met 3,7-8 

en 9,4-5 met 3,1-2. 
6 Het is een groot voorrecht dat aan Israël de woorden Gods zijn toevertrouwd. Niets en niemand kan Gods trouw (ver-

kiezing) te niet doen! God is rechtvaardig en Hij zal de wereld ook rechtvaardig oordelen! Net als jullie gruw ik ervan de 

zonde te verheerlijken en tot zondigen aan te moedigen! 
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Want geopenbaard wordt vanaf de hemel toorn van God over alle goddeloosheid en onge-
rechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden…  [ NaB ] 

Met Romeinen 1,18 begint Paulus zijn lange en diepgaande uitwerking van het thema, dat hij in 

1,16.17 heeft geformuleerd. Vers 18 kan gelezen worden als het opschrift boven het gedeelte dat 

doorloopt tot 3,20. Het is belangrijk om dat in gedachten te houden, want dat kan ons helpen bij een 

van de exegetische vragen die bij deze tekst te stellen is: welke functie heeft het woordje γάρ in dit 

vers? Welk verband bedoelt Paulus met γάρ precies te leggen met het voorgaande?1 Het voegwoord 

γάρ is een van de meest voorkomende voegwoorden in het Nieuwe Testament; het maakt ons er op 

attent, dat de schrijver een reden gaat aanvoeren of een oorzaak gaat aanwijzen, een zaak gaat ver-

helderen of een gevolgtrekking gaat maken2. Het kan echter ook een afgezwakte betekenis hebben: 

de schrijver geeft er dan mee aan verder te gaan met zijn betoog of een nieuwe zin te beginnen. In 

veel gevallen kan het daarom onvertaald blijven3 of geeft men het op zijn best weer met het bij-

woordelijke ‘nu (dan)’, ‘wel (dan)’4.  

Ook als het woord γάρ in 1,18 ontbrak, zou wel duidelijk zijn dat Paulus een verband legt met het 

voorgaande. In vers 17 horen we dat gerechtigheid van God (in het Evangelie) geopenbaard wordt 

(ἀποκαλύπτεται), in het volgende vers dat toorn van God geopenbaard wordt (ἀποκαλύπτεται). Pau-

lus kiest in 1,18 het woord ἀποκαλύπτεται ongetwijfeld omdat hij dat in het vorige vers ook heeft 

gebruikt - niet alleen het werkwoord, maar ook de vervoeging daarvan stemt overeen. Zo gezien 

onderstreept het woord γάρ dat verband. Maar van welke aard is dat verband, en gaat het om een 

verband tussen twee teksten (1,17 en 1,18) of om een wijder verband? 

Als het om een strikt causaal verband gaat tussen 1,17 en 1,18, dan zouden we de beide verzen 

ongeveer als volgt moeten kunnen parafraseren: Omdat toorn van God zich van de hemel over alle 

goddeloosheid openbaart, daarom wordt in het Evangelie gerechtigheid Gods geopenbaard uit geloof 

tot geloof. Op zich is dat verband denkbaar – vooral als we de nadruk leggen op het citaat waarmee 

vers 17 afsluit: de rechtvaardige zal uit geloof leven. In dat geval kunnen we weergeven: Omdat toorn 

van God zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid openbaart, daarom zal de 

rechtvaardige uit geloof (en niet uit werken!) leven. We kunnen hetzelfde ook met andere woorden 

uit de brief formuleren: omdat geen mens op grond van zijn wetsonderhouding in Gods ogen als recht-

vaardig zal gelden, daarom is buiten de wet om Gods gerechtigheid openbaar geworden (3,20,21). 

Daarmee is echter meteen duidelijk, dat Paulus met γάρ niet zozeer een verband legt tussen 1,17 

en 1,18, maar tussen 1,16-17 en bijna alles wat daarop vanaf 1,18 volgt. Met 1,18 begint immers de 

                                                      
1 Sommige uitleggers, waaronder Black en Herold, besteden aan deze vraag geen enkele aandacht. 
2 BDAG, p. 189: “used to express cause, clarification, or inference”. 
3 DBLG, p. 382. Het woord γάρ wordt nergens in het Nieuwe Testament zó vaak gebruikt als in Paulus’ brief aan de 

christenen te Rome: we komen het maar liefst 143 maal tegen! Paulus gebruikt het woord blijkbaar gemakkelijk om ver-

bindingen tussen teksten en passages te leggen; de aard van het verband dat hij met γάρ legt moet dan wel heel divers zijn 

en lang niet altijd even duidelijk. Met andere woorden: zeker bij Paulus (in de brief aan de christenen te Rome) kan het 

soms beter onvertaald blijven. Het veelvuldig gebruik van het voegwoord γάρ is een aanwijzing dat Paulus de brief letter-

lijk geciteerd heeft: “… the ubiquitous gar, ‘for’, which is so abundant in Romans (143 occurrences), would seem to argue 

for a dictated text. The repetition of it sound like spoken language.” (Fitzmyer, 1993, p. 42) 
4 BDAG, p. 189. 
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uitwerking van het thema, dat Paulus in 1,16.17 heeft geformuleerd. De functie van het voegwoord 

γάρ in 1,18 zouden we daarom als volgt kunnen omschrijven: “Ik moet dat natuurlijk toelichten, en 

dat zal ik nu dan ook doen.”1 

Een andere exegetische kwestie bij Romeinen 1,18 cirkelt rond het woord ἀποκαλύπτεται. Zoals  

we al constateerden, sluit de formulering die Paulus in vers 18 kiest nauw aan bij die van het vorige 

vers: 17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν… 

 18 Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπʼ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων… 

δικαιοσύνη θεοῦ in vers 17 correspondeert met ὀργὴ θεοῦ in vers 18; het woord ἀποκαλύπτεται 

komen we in beide verzen tegen. In vers 17 voegt Paulus ἐν ἀυτῷ (dat is: ἐν τῷ εὐαγγελίῳ) toe, wat 

hij in vers 18 niet doet. De toevoeging ἀπ’ οὐρανοῦ in vers 18 komen we daarentegen in vers 17 niet 

tegen. De volgende punten vragen hier onze aandacht: 

1. De combinatie van ἀποκαλύπτεται en ὀργή is begrijpelijk (Paulus kiest ἀποκαλύπτεται in 1,18 

ongetwijfeld omdat hij dat ook in 1,17 gebruikt heeft), maar tegelijk uniek: de uitdrukking dat toorn 

van God geopenbaard wordt, vinden we nergens elders in de LXX of in het Nieuwe Testament2. 

2. Paulus gebruikt het werkwoord ἀποκαλύπτω in 1,18 – net als in 1,17 – in het presens. Sommi-

gen zouden hier eerder de verleden tijd verwachten: de openbaring van de toorn van God heeft 

‘thans’ (3,21) plaats gemaakt voor het openbaar worden van de gerechtigheid Gods door het geloof. 

Anderen gaan er zó sterk van uit dat Paulus’ spreken over Gods toorn in een eschatologisch kader 

staat, dat ze hier een futurum hadden verwacht: Gods toorn zal zich openbaren, namelijk op ‘de dag 

des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods’ (2,5). Paulus gebruikt ook in vers 

18 echter de tegenwoordige tijd. Worden de woorden ἐν αὐτῷ uit vers 17 ook in vers 18 veronder-

steld?3 Of heeft ἀποκαλύπτεται in vers 18 (Gods toorn over alle goddeloosheid en ongerechtigheid 

van mensen is altijd en voor iedereen inzichtelijk) een andere betekenis dan in vers 17? 

3. Hebben we woorden ἀπ’ oὐρανου vooral betrekking op de toorn van God (Gods toorn komt van 

de hemel), of op het geopenbaard worden (de openbaring komt van de hemel)? 

De volgende constateringen en overwegen helpen ons om bovenstaande vragen te beantwoor-

den: 

1. De woorden ἀπʼ οὐρανοῦ suggereren een eschatologisch kader4. Daarom zal Paulus niet bedoe-

len dat de openbaring van de hemel komt, maar Gods toorn.  

                                                      
1 “The causal force of the conjunction need not be pressed, and it may function here simply as a linking word (“in-

deed”), so that some listeners could well hear it simply as introducing the first stage of the larger argument.” (Dunn, 1988, 

p. 70) 
2 Gangbare uitdrukkingen zijn: de toorn van de HEER ontbrandt, ontsteekt of woedt tegen iemand; de HEER ontsteekt 

in toorn; zijn toorn komt neer op iemand of is over iemand; hij handelt in zijn (hevige) toorn; hij stort of giet zijn toorn uit 

over mensen. 
3 Wilckens, 1987, p. 102. 
4 De uitdrukking ἐκ τοῦ οὐρανοῦ of ἐξ οὐρανοῦ komen we in de LXX (76 maal) en in het Nieuwe Testament (53 maal) 

vaak tegen. Dat is anders voor de uitdrukking ἀπʼ οὐρανοῦ: die komt in de LXX niet voor, en in het Nieuwe Testament 

zevenmaal. Alleen in Lukas 22,43 staan de woorden ἀπʼ οὐρανοῦ niet in een eschatologische setting. Misschien geldt voor 1 

Petrus 1,12 (“de heilige Geest die uit de hemel gezonden is”) hetzelfde - hoewel de pericoop zelf sterk toekomstgericht is, en 
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2. Het woord ἀποκαλύπτεται is een passivum en veronderstelt zonder twijfel God zelf als subject1: 

hij is het die openbaart. Hij openbaart in het Evangelie zijn gerechtigheid uit geloof tot geloof; hij 

openbaart ook zijn toorn. Dat kunnen we daarom niet verstaan als een doorlopend proces, bijvoor-

beeld door de hele geschiedenis heen2: het is een handelen van God. Hij openbaart, hij onthult, hij 

maakt zichtbaar wat voor mensen (nog) verborgen is3.  

3. Zoals gezegd kan Romeinen 1,18 worden beschouwd als het opschrift boven 1,18-3,20. Andere 

uitingen van Paulus in dit tekstverband zullen ons dan moeten kunnen helpen om te verstaan wat 

Paulus in Romeinen 1,18 over Gods toorn zegt. De volgende teksten zijn in dit verband relevant: 

a. Romeinen 2,5-6: “Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn 

op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods (θησαυρίζεις  

σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ), die een ieder vergelden zal 

naar zijn werken…” In deze verzen valt niet alleen tweemaal het woord ὀργή; in feite keert ook het 

woord ἀποκαλύπτω uit 1,18 keert hier terug (zij het als substantief). In Romeinen 2,5-6 vraagt Pau-

lus aandacht voor de ‘dag des toorns’, en heeft hij het derhalve over het eschaton: dan zal Gods recht-

vaardig oordeel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen openbaar worden!  

b. Romeinen 2,16: “op de dag, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evan-

gelie, door Christus Jezus.” (ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει ὁ θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ  

εὐαγγέλιόν μου διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ). Opnieuw spreekt Paulus hier over de dag die komen zal – de dag 

waarop God het in de mensen4 verborgene zal oordelen. De apostel voegt daaraan toe: κατὰ τὸ  

                                                                                                                                                                      
de uitstorting van de heilige Geest door Petrus mogelijk als een eschatologisch gebeuren gezien werd! Hoe dan ook, in alle 

andere gevallen (afgezien van Romeinen 1,18) is de setting duidelijk eschatologisch: 

• “…maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok, regende het vuur en zwavel uit de hemel, die allen verdelgden” (Lukas 

17:29). Dit vers verwijst weliswaar naar een gebeuren in het Oude Testament. De verwijzing staat echter in een pas-

sage over wat er zal gebeuren op de dag dat de Mensenzoon zich zal openbaren (ἀποκαλύπτεται!) en moet dat hel-

pen verduidelijken. 

• “Er zullen zware aardbevingen zijn en op verscheidene plaatsen hongersnood en pest; en er zullen zich schrikwek-

kende en grote tekenen voordoen aan de hemel.” (Lucas 21:11) 

• “Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel en de trompet van God weerklinken, dan 

zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn…” (1 Tessalonicenzen 

4:16)  

• “… wanneer de Heer Jezus zal verschijnen en met zijn machtige engelen uit de hemel zal neerdalen.” (2 Tessaloni-

cenzen 1:7).  
1 De vertaling NBG (1951) geeft vers 17 weer met “Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard…”, vers 18 met 

“Want toorn van God openbaart zich…” Andere vertalingen kiezen tweemaal voor het reflexivum zich openbaren (NBV, 

WV95). De passieve vormen veronderstellen echter God als subject, en het heeft daarom de voorkeur om de passieve vor-

men in de vertaling van beide verzen te laten staan. 
2 Het woord ἀποκαλύπτεται zou dan in 1,18 wel een heel andere betekenis krijgen dan in 1,17!  
3 Vergelijk wat Paulus later in de brief zegt over “het openbaar worden wie Gods kinderen zijn” (τὴν ἀποκάλυψιν τῶν 

υἱῶν τοῦ θεοῦ, 8,19). We zijn nu reeds kinderen Gods (8,16.17), maar het moet nog openbaar worden, onthuld worden. 
4 De NBV en de WV95 vertalen wonderlijk genoeg τῶν ἀνθρώπων met een enkelvoud (“wat er in de mens verborgen is”, 

“over de verborgen daden van de mens”). In 1,23 en 2,9 (vgl ook 2,1.3: ὦ ἄνθρωπε) heeft Paulus inderdaad het enkelvoud 

gebruikt, maar hier gebruikt hij weer het meervoud ἀνθρώπων – precies zoals in 1,18. Daarin lijkt zich de bewuste keuze te 

weerspiegelen die Paulus heeft gedaan, namelijk: om in 1,18 niet te spreken over de goddeloosheid en de ongerechtigheid 
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εὐαγγέλιόν μου. Met andere woorden: “zó zeg ik dat ook altijd als ik het Evangelie verkondig: God 

zal het in de mensen verborgene oordelen!” We vernemen hier dus, dat voor Paulus het komende 

oordeel (en daarmee de komende toorn over de zonden1) een vaste plaats inneemt in zijn evangelie-

verkondiging2: we worden door Christus gered van de toorn (5,9). 

c. Romeinen 1,24.26.28: “Daarom heeft God hen overgegeven…” De uitdrukking παρέδωκεν  

αὐτοὺς ὁ θεὸς vinden we in Romeinen 1 driemaal. Met God als subject behoort het werkwoord  

παραδίδωμι onmiskenbaar tot hetzelfde taalveld als ὀργή: als God mensen overgeeft aan machten 

die hen te gronde richten, dan is dat een uitwerking van zijn toorn. We komen dat in de LXX keer op 

keer tegen: παραδίδωμι met God als subject3. Vaak (maar zeker niet altijd4) maakt het woord dan 

deel uit van de uitdrukking παραδοῦναι εἰς χεῖράς τινος5. Het is een vreselijke zaak, om in handen 

van een ander (uiteraard vrijwel altijd een vijand6) overgeleverd te worden: dan wacht balling-

schap7, vernietiging8, dood9, ondergang10, slachting11, uitroeiing12. Als de HEER zijn volk ‘overlevert’, 

                                                                                                                                                                      
van de heidenen (ook al heeft hij die vooral op het oog), maar over die van de mensen. Zodoende ligt er een duidelijke lijn 

tussen 1,18 en 2,16: Gods toorn openbaart zich over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen (1,18) – hij zal het 

in die mensen verborgene oordelen (2,16). 
1 Vgl. ook 1 Thessalonicenzen 1,9-10. Paulus vat daar de grote ommekeer samen die in het leven van de christenen aan 

wie hij schrijft heeft plaatsgevonden: zij hebben zich van de afgoden tot God bekeerd, “om de levende en waarachtige God 

te dienen, en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de dood heeft opgewekt: Jezus, die ons redt van de ko-

mende toorn (ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης).”  
2 Dit stemt overeen met wat Lukas ons in het boek Handelingen overlevert. Zo komt in de toespraak die Paulus op de 

Areopagus houdt de volgende passage voor: “Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig 

oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen” (Handelingen 17,31).  Zie 

ook Handelingen 24,24.25: Felix “liet Paulus weer halen en ondervroeg hem over het geloof in Christus Jezus. Toen Paulus 

sprak over gerechtigheid, zelfbeheersing en het komende oordeel, kreeg Felix het benauwd…” 

Voor de christenen in Rome is het belangrijk om uit de mond van Paulus te horen dat God de mensen zal oordelen: het 

weerspreekt de misvatting dat God volgens Paulus de zonde niet (meer) ernstig zou nemen. Er kan geen sprake van zijn 

dat Paulus tot zondigen aanzet of de ernst van de zonde relativeert: God zal oordelen! 
3 Vooral in de boeken Deuteronomium, Jozua en Richteren. 
4 Het woord παραδίδωμι kan met ongeveer dezelfde betekenis ook zonder de toevoeging εἰς χεῖράς τινος gebruikt wor-

den, bijvoorbeeld in Numeri 21,3: “En de HEER hoorde naar Israël en gaf de Kanaäniet over; toen sloegen zij hen en hun 

steden met de ban.” 
5 De uitdrukking ‘overleveren in de handen van…’ is buiten de LXX in het Grieks niet gangbaar – het is een Hebraïsme. 

De LXX gebruikt deze uitdrukking overigens ook daar, waar de Hebreeuwse tekst een variatie heeft. Zo worden de woorden 

יָך ְלָפֶנ֑יָך -in de LXX weerge (’Deuteronomium 7,23 - SV: ‘En de HEERE zal hen geven voor uw aangezicht) ּוְנָתָנ֛ם ְיהָו֥ה ֱאֹלֶה֖

geven als: καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου.  
6 Maar in Psalm 78,48: vee aan de hagel en kudden aan het vuur van de bliksem. 
7 2 Kronieken 6,36. 
8 Numeri 21,2. 
9 Numeri 21,3; Deuteronomium 7,2; 19,12; 1 Samuël 11,12. 
10 Jozua 7,7. 
11 Jesaja 34,2. 
12 Deuteronomium 3,3; 7,23.24. 
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dan is dat vanwege de zonde1, de afgoderij2 en de ongerechtigheden3 van zijn volk. Het verbaast dan 

ook niet, dat in veel van die passages over de toorn van de HEER wordt gesproken4. 

De toorn van God over alle goddeloosheid van mensen komt blijkbaar daarin tot uiting, dat God 

mensen overgeeft aan hun zondige hartstochten en onreinheid (1,24), aan schandelijke lusten (1,26), 

aan een nietswaardige gezindheid, zodat ze alles doen wat niet te pas komt (1,28) -  kortom: aan (de 

macht van) de zonde. De goddeloosheid roept de de toorn van God op; daarom (dus: in zijn toorn) 

levert God hen aan hun eigen zondige begeerten en verlangens uit. 

Sommige uitleggers zijn van oordeel dat we het driewerf παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς niet met Gods 

toorn moeten verbinden. Zo schrijft Dodd daarover: “the act of God is no more than an abstention 

from interference with their free choice and its consequences”5. Gehinderd door zijn vooronderstel-

lingen over de toorn van God kan hij geen recht doen aan het nadrukkelijke διὸ (1,24) en δὶα τοῦτο 

(1,26), en geeft hij παραδίδωμι een betekenis mee die wel past bij zijn eigen vooronderstellingen, 

maar niet valt te rijmen met het overweldigende hoeveelheid tekstmateriaal in LXX en Nieuwe Tes-

tament. Barrett concludeert dan ook terecht: “The process by which idolatry becomes moral evil is 

                                                      
1 2 Kronieken 6,36. 
2 2 Kronieken 25,20. 
3 Ezra 9,7. 
4 Deuteronomium 32,19.30; 2 Kronieken 28,9; Job 16,9.11; Psalm 26,9.12; 78,48.49; Jeremia 32,28.31; Ezechiël 21,36; Jesaja 

34,2. Met θυμός in plaats van ὀργή: Levicitus 26,24.25; Richteren 2,14; 2 Kronieken 30,7.8; 36,16.17; Psalm 106,40.41; Jeremia 
21,5.10. 

5 Dodd, 1947, p. 29. Dodd heeft eerder in zijn commentaar (Dodd, 1947, pp. 20-24) uitgeweid over de toorn van God 

(MacGregor baseert zich in zijn artikel in hoge mate op deze uiteenzetting van Dodd, zie p. 24). Dodd stelt dat Paulus wel 

vasthoudt aan het concept van de toorn (van God), maar: “not to describe the attitude of God to man, but to describe an 

inevitable process of cause and effect in a moral universe” (Dodd, 1947, p. 23). Het lijkt erop, dat aan Dodds visie dogma-

tische c.q. filosofische vooronderstellingen ten grondslag liggen: “In the long run we cannot think with full consistency of 

God in terms of the highest human ideals of personality and yet attribute to Him the irrational passion of anger” (Dodd, 1947, p. 

24, cursivering GvdP). Met deze visie moet Dodd het παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς in Romeinen 1 wel zoveel mogelijk afzwak-

ken. Dat God mensen aan hun eigen zondige begeerten uitlevert, prijsgeeft, betekent dan dat God passief blijft: Hij doet 

eigenlijk gewoon niets! Het διὸ en δὶα τοῦτο wijzen echter aan, dat God als reactie op de zonde van de mensen hen prijsgeeft 

aan hun zondige begeerten, zoals de HEER in het Oude Testament zijn volk meer dan eens prijsgeeft aan de vijand. ‘Prijs-

geven aan’ , ‘uitleveren aan’ is in Oude en Nieuwe Testament nergens passiviteit, maar altijd een doelbewust handelen, optre-

den. Het is: prijsgeven aan de (machten van) dood, ondergang en verderf. Het tekstmateriaal in de LXX toont dat duidelijk 

aan. In het Nieuwe Testament ligt het niet anders: παραδίδωμι wordt in de Evangeliën met name gebruikt als het erover 

gaat dat Jezus wordt overgeleverd in de handen van de mensen, dat hij wordt verraden (Judas!). Op vergelijkbare wijze (maar 

dan met God als subject!) schrijft ook Paulus zelf er over: God heeft “zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons allen 

heeft hij hem uitgeleverd” (Romeinen 8,32). In de Evangeliën vinden we verder de waarschuwing van Jezus aan zijn discipe-

len dat anderen hen zullen “uitleveren aan rechtbanken en geselen in synagogen, en voor gouverneurs en koningen zullen 

jullie terechtstaan omwille van Mij, als een getuigenis voor hen” (Markus 13,9); “de ene broer zal de andere aan de dood 

uitleveren, en een vader zijn kind” (Markus 13,12). Er is in de teksten geen enkele grond voor de veronderstelling, dat 

παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς zou kunnen betekenen, dat God ervan afziet in te grijpen (namelijk: om een keten van zonde en 

onheil te doorbreken). Het is een handelen dat er op gericht is om onheil, dood en verderf te doen komen over degenen die 

uitgeleverd worden! 
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neither automatic nor impersonal: God handed them over, as punishment, in the lusts of their own 

hearts, to an unclean life”1. 

Het beeld dat op grond van het bovenstaande ontstaat, lijkt in eerste instantie verwarrend en te-

genstrijdig: 

• Wat we onder a. signaleerden zou ervoor pleiten, Paulus’ spreken over Gods toorn in 1,18 es-

chatologisch te verstaan: Paulus heeft het in 1,18 over de komende toorn. Gods toorn over de 

zonde is al wel realiteit, maar zal op de ‘dag des toorns’ geopenbaard worden. Dan begrijpen 

we, waarom Paulus het heeft over toorn die geopenbaard wordt (ook al is dat een ongebruike-

lijke uitdrukking). Vraag is alleen: waarom gebruikt Paulus dan niet het futurum 

ἀποκαλυφθήσεται? 

• Wat we onder b. verwoordden zou ervoor pleiten, met Wilckens2 in Romeinen 1,18 toe te voe-

gen: ἐν αὐτῷ (ἐν τῷ εὐαγγελίῳ). In (de verkondiging van) het Evangelie wordt geopenbaard dat 

Gods toorn komt over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Dan begrijpen we 

dat Paulus de tegenwoordige tijd van het werkwoord ἀποκαλύπτω gebruikt. Vraag is alleen: 

waarom voegt Paulus ἐν αὐτῷ dan in vers 17 wel, en in vers 18 niet toe? 

• Wat we onder c. op ons lieten inwerken zou ervoor pleiten, dat Gods toorn zich reeds hier en 

nu uitwerkt: de goddeloosheid van de mensen roept Gods toorn op, en in zijn toorn geeft hij de 

mensen over aan hun zondige begeerten en kwade neigingen, aan (de macht van) de zonde. Ook dan 

begrijpen we dat Paulus het presens gebruikt (ἀποκαλύπτεται), maar het werkwoord  

ἀποκαλύπτω zelf wordt dan problematisch. 

Het beeld is echter niet zozeer verwarrend; het laat vooral zien dat Paulus beweeglijk dacht over 

Gods toorn. Het is ongetwijfeld waar dat de komende toorn (het eschatologische aspect) bij hem 

doorgaans op de voorgrond treedt. In de verkondiging van het Evangelie krijgt Gods toorn mede om 

die reden aandacht: Jezus verlost ons van de komende toorn! Je kunt dus met Wilckens zeggen, dat 

Gods toorn in het Evangelie wordt geopenbaard: Gods toorn krijgt zijn plek in Paulus’ verkondiging van 

het Evangelie! Toch voegt Paulus in 1,18 niet ἐν αὐτῷ toe, want (de openbaring van Gods) toorn blijft niet 

tot de verkondiging en evenmin tot het eschaton beperkt. Om die reden kiest Paulus ook niet voor het 

futurum (“Gods toorn zal geopenbaard worden”). Alle goddeloosheid van mensen roept nu reeds 

                                                      
1 Barrett, 1991, p. 38. Zo ook Morris (Morris, 1951-1952, p. 144): “It is true that sin has its consequences, but for St. Paul 

this does not take place apart from God, for His activity is to be discerned in those consequences.” 
2 Wilckens, 1987, p. 102. Wilckens komt hier mede toe, omdat hij – net als Dodd – het παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς van 

1,24.26.28 niet wil verbinden met de ὀργή θεοῦ uit 1,18. Hij besteedt er slechts in een voetnoot aandacht aan (Wilckens, 

1987, p. 101), waar hij zich schuldig maakt aan een cirkelredenering: “Von der ὀργή Gottes spricht Paulus nie als einem 

innergeschichtlichen Handeln Gottes, sondern durchweg als von einem endzeitlichen”. Met andere woorden: de verzen 

1,24.26.28 kunnen niet als uitwerking van Gods toorn gelezen worden omdat Paulus altijd in eschatologische zin over Gods 

toorn zou spreken! 

Baarda heeft voor een andere context (namelijk die van de vervolging, 1 Thessalonicenzen 2,13-16) aangetoond, dat 

Paulus bij Gods toorn niet alleen aan het eschaton kan denken, maar ook aan wat zich in het hier en nu afspeelt: “vervol-

ging, verdrukking en moord op degenen die Gods rijk representeren staan onder de toorn, die niet alleen als straf aan het 

einde komt, maar zich juist in die activiteiten zelf openbaart, welke op hun beurt weer een indicatie vormen dat de defini-

tieve straf zal komen” (Baarda, 1984, p. 54).  
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Gods toorn op en de uitwerking van Gods toorn wordt ook hier en nu zichtbaar1. In 1,24.26.28 mer-

ken we waar Paulus op dat moment aan denkt: niet in de eerste plaats aan rampen, oorlogen, hon-

gersnoden en de pest, maar daaraan dat God hen prijsgeeft aan onreinheid, schandelijke lusten en 

verwerpelijk denken – dat is: aan de dood. Dat woord valt dan ook aan het einde van hoofdstuk 1. De 

toorn van God over alle kwaad en onrecht leidt tot de dood van de zondaar (ἄξιοι θανάτου – 1,32). 

3.2.3 Romeinen 2,5 en 8 

5 κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν 
ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ 6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα 
αὐτοῦ· 7 τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν 
ζωὴν αἰώνιον, 8 τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ ὀργὴ 
καὶ θυμός. 9 θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ 
κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος· 10 δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ 
ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· 11 οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία 
παρὰ τῷ θεῷ. 

5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, 
in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. 6 Welke een 
iegelijk vergelden zal naar zijn werken; 7 Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, 
heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven; 8 Maar dengenen, 
die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoor-
zaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden;  9 Verdrukking en benauwdheid 
over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek; 
10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en 
ook den Griek. [ SV ] 

5 Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe 
God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen 
maar zwaarder wordt.  6 God beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie het goede doet 
en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige 
leven. 8 Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat lei-
den door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. 9 Iedereen die het slechte doet wacht 
leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 10 Iedereen die 
het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere 
volken. [ NBV ] 

5 Overeenkomstig je verstoktheid en onbekeerlijke hart hoop je voor jezelf een schat aan 
toorn op voor de dag van toorn en van openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, 6 
die ‘ieder zal teruggeven overeenkomstig zijn werken’: 7 aan wie met volharding in goed 
werk glorie en eer en onbederfelijkheid zoeken: eeuwigheidsleven, 8 maar wie twistgierig 
en ongehoorzaam is aan de waarheid de ongerechtigheid gehoorzamen, wacht toorn en 
gramschap; 9 verdrukking en benauwing over alle mensenziel van wie het kwade bedrijft, 
Judeeër allereerst, maar ook Helleen, 10 en glorie en eer en vrede voor al wie het goede 
bewerkt, Judeeër allereerst, maar ook Helleen. [ NaB ] 

                                                      
1 We zouden het presens ἀποκαλύπτεται in Romeinen 1,18 dan ook als volgt kunnen parafraseren: “Want Gods toorn 

openbaart zich – nu en en de toekomst – over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen…” 
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In Romeinen 2 laat Paulus driemaal kort na elkaar het woord ὀργή vallen: tweemaal in vers 5 en 

eenmaal in vers 8. Hij richt zich hier tot een denkbeeldige lezer (ὦ ἄνθρωπε [πᾶς], 2,1.3), die “oor-

deelt over hen die zulke dingen1 bedrijven, en ze zelf ook doet” (2,3). Paulus maakt hem in vers 5 

duidelijk, dat hij zich zo “toorn ophoopt tegen de dag des toorns” (θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν 

ἡμέρᾳ ὀργῆς) en in vers 8 spreekt hij uit dat hun die weerspannig de waarheid verwerpen en de on-

gerechtigheid omhelzen “toorn en gramschap” (ὀργὴ καὶ θυμός2) wacht. 

In Romeinen 1,18 spreekt Paulus over ὀργή θεοῦ en daarmee is het van meet af aan duidelijk dat 

hij het over de goddelijke toorn heeft. In hoofdstuk 2 ontbreekt de toevoeging ‘van God’. Toch is 

duidelijk dat Paulus het hier niet over menselijke toorn of woede heeft, maar over die van God. Dat 

blijkt alleen al daaruit, dat Paulus in 2,5 schrijft over de “dag van de toorn en van de openbaring van 

het rechtvaardig oordeel Gods”. Ook in Romeinen 2,8 gaat het nog over die ‘dag van de toorn’, en heeft 

Paulus dus het oog op Gods toorn. 

Paulus is zeker niet de eerste die over ‘de dag van de toorn’ spreekt. Ook in het boek Klaagliede-

ren3 en bij de profeten Ezechiël4 en Zefanja5 horen we over ‘de dag van de toorn’. In het Oude Testa-

ment is de uitdrukking in feite een variatie op ‘de dag van de HEER’6 of kortweg ‘de dag’7 . Het bepa-

lende beeld daarbij is dat van de oorlog8: de HEER gaat op die dag persoonlijk de strijd aan tegen al 

                                                      
1 Te weten: wat Paulus in 1,18-31 heeft opgenoemd. 
2 Het is de enige keer dat Paulus het woord θυμός gebruikt. Waarschijnlijk moeten we de woordcombinatie ὀργὴ καὶ 

θυμός in 2,8 verklaren vanuit de invloed die de Septuaginta op Paulus heeft gehad: “Paul’s Greek is affected by that of the 

LXX” (Fitzmyer, 1993, p. 90). In de Septuaginta staan 115 verzen, waar de woorden ὀργή en θυμός beide in voorkomen – 

vaak in een soortgelijke nevenschikking als in 2,9. Wellicht gebruikt Paulus in 2,9 de combinatie van ὀργὴ en θυμός om in 

de pas te blijven met de andere woordcombinaties die hij in de verzen 8 tot en met 10 gebruikt (“heerlijkheid, eer en on-

vergankelijkheid”; “verdrukking en benauwdheid”; “heerlijkheid, eer en vrede”).  
3 Klaagliederen 1,12; 2,1.21: ‘de dag van zijn toorn’ of ‘de dag van uw toorn’. 
4 Ezechiël 22,24: ‘op de dag van de toorn’ (ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς). 
5 Zefanja 1,15.18; 2,2.3: ‘een dag van toorn’, ‘de dag van de toorn van de HEER’. 
6 Bij Jesaja is zowel sprake van ‘de dag van de HEER’ (Jesaja 13,6-8) als van ‘de dag van de vergelding voor de HEER’ 

 .Zie ook bijvoorbeeld Jesaja 22,5 (“een dag van verschrikking, verwoesting, verwarring”) .(Jesaja 34,8 ,יֹום ָנָקם ָליהָוה)
7 Ezechiël 7,7.10.12. Ook bij de uitdrukkingen ‘de dag van de HEER’ en ‘de dag’ ligt de gedachte aan de toorn van de 

HEER steeds dichtbij. We merken dat bijvoorbeeld in Jesaja 13: “Daar komt de dag van de HEER, ongenadig, een en al 

grimmigheid en hevige toorn (LXX: θυμοῦ καὶ ὀργῆς)…” (vers 9; zie ook vers13). 
8 Von Rad, 1984, pp. 129-133. Zie ook Ringgren, 1963, pp. 110-111. We komen rond de uitdrukkingen ‘de dag van de 

HEER’, ‘de dag van de toorn’ en ‘de dag’ dan ook bijna altijd oorlogstaal tegen. In Jesaja 34 tekent de profeet het slagveld 

dat de HEER aanricht als zijn toorn zich op alle volken richt (Jesaja 34,2), op ‘de dag van de wraak van de HEER’ (Jesaja 

34,8). Ook in Jesaja 13, waar sprake is van ‘de dag van de HEER’, blijkt dat een dag van strijd te zijn: de HEER monstert zijn 

legers (vers 4), de HEER en “de wapens van zijn toorn” (ֹּוְכֵל֣י ַזְע֔מו, LXX: οἱ ὁπλομάχοι αὐτοῦ) komen het hele land ver-

woesten (vers 5). Vooral vanaf vers 15 krijgen we de verschrikkelijke gevolgen van een oorlog te zien. Ook in Jeremia 46,10 

wordt ‘de dag van de HEER’ met oorlogstaferelen geschilderd (“de dag dat Hij zich op zijn vijanden wreekt”) en voor Eze-

chiël 7,14-17 (‘de dag’, 7,10) en 30,3 (‘de dag van de HEER’) geldt hetzelfde. De profeet Joël verbindt ‘de dag van de HEER’ 

eveneens met beschrijvingen die aan een oorlog zijn ontleend (Joël 2,1vv.). Bij Zefanja is het al niet anders: “De grote dag 

van de HEER is nabij, hij is nabij en nadert snel, de klank van de dag van de HEER. De held heft zijn bittere strijdkreet aan.” 

(1,14) 
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zijn vijanden, waarop hij hen laat boeten voor hun verdorvenheid en misdaden1. Het kan dan gaan 

om Israëls vijanden, maar Israël zelf blijft bepaald niet buiten schot – al meent het volk dat soms 

wel. Zo horen we de profeet Amos uitroepen: “Wee hen die uitzien naar de dag van de HEER. Wat zal 

die dag van de HEER voor u zijn? Een dag van duisternis en niet van licht!”2 ‘De grote dag van de 

HEER’ zal een dag van verschrikking zijn, weten ook de profeten Ezechiël3, Zefanja4 en Joël5. 

Kortom: ‘de dag van de HEER’, ‘de dag’ of ‘de dag van de toorn’ is een dag waarop de HEER zelf 

oorlog ontketent tegen zijn tegenstanders: de goddelozen, de zondaren. Het is geen vraag wie deze 

strijd wint: de tegenstanders gaan op die dag ten onder6. Voor hen zal het een dag zijn van nood, 

tegenslag, vernietiging, vernieling en angst7.  

Als Paulus in Romeinen 2,5 spreekt over de ‘dag van de toorn’, dan heeft dat zijn wortels in al de-

ze oudtestamentische teksten. Er zijn echter twee belangrijke verschillen: 1) Bij Paulus staat ‘de dag 

van de toorn’ in een krachtig eschatologisch kader: het gaat om de dag dat de Heer komt8. We kun-

nen niet zeggen dat bij de profeten in het Oude Testament het eschatologisch perspectief geheel 

ontbreekt9, maar bij Paulus is de eschatologisering geheel doorgevoerd. 2) Zoals we gezien hebben, 

zijn in het Oude Testament bijna alle passages die gaan over ‘de dag van de HEER’, ‘de dag’ en ‘de dag 

van de toorn’ doordrenkt met termen en beelden uit de sfeer van de oorlog. Daarvan vinden we bij 

Paulus niets terug. De sfeer waarin we ons bij Paulus bevinden is een andere: die van de rechtspraak. 

Dat blijkt alleen al uit de woorden die in 2,1-3,20 een belangrijke rol spelen: (κατα)κρίνω (‘oordelen’; 

                                                      
1 Jesaja 13,9. 
2 Amos 5,18. 
3 Ezechiël 30,3: “Want dichtbij is de dag, dichtbij is de dag van de HEER, de donkere dag…” 
4 Zefanja 1,14vv.: “De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en nadert snel… Een dag van toorn is die dag, een dag 

van nood en tegenslag, een dag van vernieling en vernietiging, een dag van donker en van duisternis, een dag van wolken 

en van dichte mist, een dag van bazuinen en krijgsgehuil tegen de versterkte steden en de hoge hoektorens.” 
5 De profeet Joël spreekt over ‘de dag van de HEER’ als een ‘angstwekkende dag’, ‘de dag van de ondergang die komt 

van de Ontzagwekkende’ (Joël 1,15). Wanneer ‘de dag van de HEER’ komt klinkt de roep om alarm te slaan: “laat de inwo-

ners van het land beven”. Het is een dag “van donker en duisternis” (Joël 2,1.2).   
6 “Hun zilver en hun goud kunnen hen niet redden op de dag van de toorn van de HEER. Door het vuur van zijn jaloezie 

wordt heel de aarde verslonden, want Hij zal vernietiging brengen, en spoedig een einde maken aan alle bewoners van de 

aarde.” (Zefanja 1,18) “Daar komt de dag van de HEER, ongenadig, een en al grimmigheid en hevige toorn, om dit land te 

veranderen in een woestenij, en Hij zal er de zondaars verdelgen.” (Jesaja 13:9) “Maar deze dag is de dag van de HEER, de 

God van de machten, de dag dat Hij zich op zijn vijanden wreekt. Het zwaard verslindt alles, tot het genoeg heeft, tot het 

zich zat heeft gedronken aan hun bloed. Want de Heer, de god van de machten, houdt een slachting in het noorden, bij de 

Eufraat.” (Jeremia 46,10). 
7 Zefanja 1,15-17. 
8 1 Korinthe 5,5; 2 Korinthe 1,14; Filippenzen 1,6.10; 1 Thessalonicenzen 5,1-11. 
9 Ook de profeten hebben – als zij spreken over ‘de dag van de HEER’, ‘de dag’ of ‘de dag van de toorn’ – het oog op de 

toekomst gericht: die dag ligt in het verschiet. Zij denken daarbij echter meestal aan een dag die binnen de huidige ge-

schiedenis van de wereld zal aanbreken (‘innergeschichtlich’). “This ‘day of the Lord’ throughout Old Testament prophecy 

remains a future reality, though there were events within the history covered by the Old Testament story which were 

indeed days of judgment both upon Israel and upon the surrounding nations which had oppressed her.” (Tasker, 1951, p. 

45) Eschatologiserende tendenzen vinden we echter ook bij de profeten al. Wat ‘de dag van de HEER’ betreft kunnen we 

bijvoorbeeld aan Joël 2,1vv. denken. 
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2,1 (viermaal); 2,3.12.16.27; 3,4.6.7), ἀναπολόγητος (‘niet te verontschuldigen’; 2,1) en ἀπολογέομαι 

(‘zichzelf verdedigen’; 2,15), κρίμα (‘oordeel’; 2,2.3; 3,8), δικαιοκρισία (‘rechtvaardig oordeel’; 2,5), 

ἀποδίδωμι (‘vergelden’; 2,61), νόμος (’wet’ 2), δίκαιος (‘rechtvaardig’; 2,12; 3,10), δικαιόω (‘rechtvaar-

digen’; 2,13; 3,4.20), συμμαρτυρέω  (‘mede getuigen’; 2,15), κατηγορέω (‘beschuldigen’; 2,18), 

παράβασις (‘overtreding’; 2,23), παραβάτης (‘overtreder’; 2,25.27), ἀδικία (‘onrecht’, ‘ongerechtig-

heid’; 2,8; 3,5; vgl. 1,18.29), δικαιοσύνη  (‘gerechtigheid’, ‘rechtvaardigheid’; 3,5; vgl. 1,17), ἄδικος 

(‘onrechtvaardig’; 3,5), προαιτιάομαι (‘op voorhand beschuldigen’; 3,9) en ὑπόδικος (‘schuldig’; 3,19). 

Daarnaast onderstreept Paulus in 2,2 en 2,11 dat God onpartijdig (κατὰ ἀλήθειαν) oordeelt – zonder 

aanzien des persoons (οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τῷ θεῷ). 

De juridische sfeer waarin we ons in deze passages bevinden, kleurt ook de betekenis van het 

woord ὀργή in Romeinen 2,5: die komt dicht in de buurt van ‘straf’3. We merken dat op twee mo-

menten in de tekst: 1) De uitdrukking θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν. Origines heeft opgemerkt4 dat je 

een emotie als boosheid en woede niet kunt ‘opstapelen’. Daarop valt wel wat af te dingen: woede 

kan zich ‘ophopen’ en tot een uitbarsting komen5. De uitdrukking in Romeinen 2,5 zou echter ver-

onderstellen dat je voor jezelf (σεαυτῷ) de boosheid van een ander (in dit geval: God) zou opstapelen 

– en een dergelijke voorstelling kunnen we Paulus toch maar moeilijk toedichten! 2) De uitdrukking 

ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ. ‘De dag van de toorn’ is voor Paulus de 

dag waarop Gods rechtvaardig oordeel over de zonden zich zal openbaren. Paulus voegt daar ver-

volgens ook nog eens een citaat uit Psalm 62 aan toe: “die een ieder vergelden zal naar zijn wer-

ken”6. Met het ‘opsparen’ of ‘opstapelen van de toorn’ bedoelt Paulus blijkbaar vooral, dat het oor-

deel van God des te zwaarder zal zijn; op ‘de dag van de toorn’ zal dat aan het licht komen. 

In het tekstgedeelte komen we veel woorden tegen die aan ‘toorn’ verwant zijn, of daar juist een 

tegenstelling mee vormen. In 2,4 heeft Paulus het over Gods ‘lankmoedigheid’ (μακροθυμία), dat 

                                                      
1 Citaat uit Psalm 62. 
2 2,12 (tweemaal); 2,13 (driemaal); 2,14 (viermaal); 2,15.17.18.20; 2,23 (tweemaal); 2,24 (tweemaal); 2,26; 2,27 (tweemaal); 

3,19 (tweemaal); 3,20 (tweemaal). 
3 De NBV kiest er daarom voor om in Romeinen 2,5 het woord ‘toorn’ of ‘woede’ niet te gebruiken. De vertaling van dit 

vers heeft overigens meer weg van een parafrase. “Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat 

de straf (ὀργή) waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert (ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς 

καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ), alleen maar zwaarder wordt.” De meeste andere (Nederlandse en buitenlandse) 

vertalingen houden in de vertaling van ὀργή het aspect van Gods toorn vast (met uitzondering van vertalingen als de 

GNBNL, BFC97 en GNT). Opvallend is de weergave in MSG: “You’re not getting by with anything. Every refusal and avoidance 

of God adds fuel to the fire. The day is coming when it’s going to blaze hot and high, God’s fiery and righteous judgment.” 

Het woord ‘wrath’ valt hier niet, maar in plaats daarvan wordt een element ingevoegd dat tot het taalveld van Gods toorn 

behoort: vuur! Het vuur wordt door de menselijke goddeloosheid (brandstof!) steeds heter en hoger, tot het uitloopt op 

Gods brandende en rechtvaardige oordeel… 
4 Contra Celsum, IV,72. Geciteerd in TDNT, volume 5, page 424. 
5 Het werkwoord θησαυρίζω kan heel goed in overdrachtelijke zin gebruikt worden. Zo klaagt Amos 3,10 over hen die 

in hun paleizen “geweld en onrecht opstapelen” (οἱ θησαυρίζοντες ἀδικίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν). 
6 De woorden zijn in Psalm 62 vooral een uiting van het vertrouwen dat de dichter in God heeft: hij zal mij tegen de 

(goddeloze) vijand beschermen. Zoals de NBV weergeeft: “Bij u, Heer, is ontferming, u beloont ieder mens naar zijn daden.” 
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betekent: het duurt lang voordat hij zijn toorn laat blijken1. De lankmoedigheid heeft de bekering 

van de mens op het oog : God houdt zijn toorn in opdat de mens tot inkeer komt en hij in het geheel 

niet door Gods toorn getroffen zal worden. 

In de versen 7-10 treffen we een chiastische opbouw aan (ABBA): 

 
6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ·   
7 τοῖς μὲν καθʼ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ 
δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν 

8 τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ 
πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ 

ζωὴν αἰώνιον,  ὀργὴ καὶ θυμός. 
 

9 θλῖψις καὶ στενοχωρία 
ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου  
τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν,  

10 δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη 
παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, 

Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος·  Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· 

 

In vers 7 gaat het over degenen die a) het goede doen en daarin volharden (καθʼ ὑπομονὴν ἔργου 

ἀγαθοῦ) en b) heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken (δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν  

ζητοῦσιν): c) God vergeldt hun naar hun werken en voor hen betekent dat het eeuwige leven (ζωὴν 

αἰώνιον). In vers 8 horen we over degenen a) die zichzelf zoeken (ἐξ ἐριθείας), b) de waarheid onge-

hoorzaam en de ongerechtigheid gehoorzaam zijn (ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ): 

c) God vergeldt ook hun naar hun werken, maar voor hen betekent dat toorn en gramschap (ὀργὴ 

καὶ θυμός). 

Aan de ene kant (vers 7 en 10) staan dus ‘heerlijkheid’ (δόξα), ‘eer’ (τιμὴ), ‘onvergankelijkheid’ 

(ἀφθαρσία), ‘vrede’ (εἰρήνη) en het eeuwige leven (ζωὴ αἰώνιος). Aan de andere kant (vers 8 en 9) 

vinden we ‘toorn en gramschap’ (ὀργὴ καὶ θυμός), ‘verdrukking en benauwdheid’ (θλῖψις καὶ 

στενοχωρία). Bij die laatste groep behoort (in de bredere context) ook ‘verloren gaan’ (2,12: 

ἀπολοῦνται). 

Misschien zouden we als tegenstelling tot ‘het eeuwige leven’ een andere uitdrukking verwach-

ten: ‘de eeuwige dood’. Elders in de brief plaatst Paulus tegenover het eeuwig leven inderdaad ‘de 

dood’ (maar niet de eeuwige dood)2. In Romeinen 2,7vv. is echter ‘toorn en gramschap’ het tegenbeeld 

van ‘het eeuwige leven’. Ook al spreekt Paulus niet nadrukkelijk uit dat het om Gods toorn en gram-

schap gaat, hij veronderstelt dat wel. Het is immers God die ieder zal vergelden naar zijn werken! 

Door (zijn) ‘toorn en gramschap’ getroffen worden, betekent in elk geval: ‘de dood’ (θάνατος), ‘ver-

loren gaan’ (ἀπόλλυμι), ‘verdrukking en benauwdheid’ (θλῖψις καὶ στενοχωρία). Het is de vraag wat 

Paulus daarbij voor ogen heeft. Wacht degenen die het eeuwige leven niet ontvangen (uitsluitend) 

dood, vernietiging? Daarop lijken de woorden θάνατος en ἀπόλλυμι3 te wijzen. Maar welke voorstel-

                                                      
1 Daarachter ligt het Hebreeuwse ֶרְך ַאַּ֭פִים  .ֹא֣
2 Romeinen 5,21; 6,22.23. In Galaten 6,8 staat tegenover ‘het eeuwige leven’: ‘het verderf’ (Galaten 6,8: φθορά). Alleen in 

2 Thessalonicenzen schrijft Paulus (als hij de auteur is) over “een eeuwig verderf” (ὄλεθρον αἰώνιον), “ver van het aan-

schijn van de Heer en de luister van zijn kracht”. 
3 Het woord ἀπόλλυμι  betekent ‘doden’, ‘in het verderf storten’, ‘vernietigen’, ‘verwoesten’. Het (passieve) medium be-

tekent dan ook ‘sneuvelen’, ‘gedood worden’, ‘sterven’. Zo schrijft Paulus ergens: “we worden opgejaagd maar niet in de 

steek gelaten; neergeveld maar niet gedood” (καταβαλλόμενοι ἀλλʼ οὐκ ἀπολλύμενοι, 2 Korintiërs 4,9). Soms wordt  
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ling heeft Paulus bij ‘verdrukking en benauwdheid’ (θλῖψις καὶ στενοχωρία)? Gaat het om de be-

nauwdheid die de goddelozen doorstaan op de dag dat het oordeel over hen wordt uitgesproken en zij ‘ter 

dood veroordeeld’ worden? Of speelt er een gedachte mee aan een straf, die de goddelozen na het 

oordeel dat over hen is uitgesproken (voor eeuwig?) zullen ondergaan1? Wat bedoelt Paulus wanneer 

hij schrijft dat hen ‘toorn en gramschap’ (ὀργὴ καὶ θυμός) wacht? 

De woorden ‘verdrukking en benauwdheid’ helpen ons niet erg veel verder. Noch het woord  

θλῖψις, noch het woord στενοχωρία wordt elders in het Nieuwe Testament gebruikt om er ver-

schrikkingen mee aan te duiden die hen die verloren gaan zullen treffen2. Ook verder vinden we in 

de context van deze verzen geen aanwijzingen die ons helpen te begrijpen wat er volgens Paulus 

met de mens gebeurt als hem op ‘de dag van de toorn’ ‘toorn en gramschap’ treffen. Dat heeft onge-

twijfeld te maken met het voornaamste doel dat Paulus in 1,18-3,20 voor ogen heeft. Hij is er niet op 

uit om zijn visie op de toorn van God uiteen te zetten: hij wil duidelijk maken, dat “allen – zowel 

Joden als Grieken – zich in de macht van de zonde bevinden” en dat “de hele wereld schuldig staat 

voor God”. De passage die we nu bespreken (2,1-11) is het begin van een diatribe, waarin Paulus zich 

richt tot een denkbeeldige toehoorder. Het gaat om iemand die van harte instemt met wat Paulus 

tot dan toe geschreven heeft, maar die er ook vanuit gaat dat Gods toorn niet hem, maar anderen zal 

treffen. Paulus wil hem tot het inzicht brengen, dat geen mens rechtvaardig is voor God. Aangezien 

dit Paulus’ bedoeling is, kunnen we misschien ook niet verwachten dat hij gaat uitleggen, wat er 

concreet gebeurt als mensen ‘op de dag van de toorn’ door Gods toorn getroffen worden. Het is ech-

ter opvallend dat Paulus ook elders nooit diep op die vraag ingaat. “His concern was more intently 

focused on the positive side of the Christian message.”3 
                                                                                                                                                                      
ἀπόλλυμι in het Nieuwe Testament vertaald met ‘verloren gaan’ (1 Korinthe 1,18; 8,11; 15,18; 2 Korinthe 2,15; 4,3; 2 Thessa-

lonicenzen 2,10), vooral als het (al dan niet expliciet) in tegenstelling staat tot ‘gered worden’. Die vertaling ‘verloren gaan’ 

is soms op zich heel goed mogelijk, maar kan in de christelijke traditie associaties oproepen met ‘de hel’ (als plaats van 

foltering en pijniging). Paulus gebruikt het woord γέεννα (‘hel’) echter nooit, en datzelfde geldt voor ᾅδης. Evenmin zijn er 

in zijn brieven aanwijzingen te vinden dat hij met het woord ἀπόλλυμι (mede) aan een ‘hel’ denkt. “Paul did not have a 

clear idea of hell.” (Bernstein, 1993, p. 207) 
1 In de tijd van het Nieuwe Testament bestond er in het Jodendom een grote diversiteit aan voorstellingen ten aanzien 

van de dood, het oordeel en de opstanding. De sporen daarvan vinden we ook in het Nieuwe Testament. De traditionele 

voorstelling vond nog steeds haar aanhangers: alle doden hebben in ‘het dodenrijk’ (ᾅδης / ְׁשאֹול) een weinig benijdens-

waardig, schimmig bestaan (dat wil zeggen: zichzelf nauwelijks bewust, zonder herinnering aan het leven dat zij op aarde 

hebben geleid). Anderen leerden, dat er na de dood een scheiding bestond tussen ‘rechtvaardigen’ en ‘goddelozen’: ᾅιδης is 

in die voorstelling geworden tot een plaats van pijniging en foltering (Lukas 16,23.26) voor laatstgenoemden, terwijl de 

vromen meteen na hun dood in het Paradijs terecht kwamen (Lukas 23,43). Sommigen verwachten in het geheel geen 

opstanding (waaronder de Sadduceeën), anderen een algemene opstanding (gevolgd door het laatste oordeel) of een parti-

ële opstanding (alleen van de rechtvaardigen). Zie TDNT, volume 1, p. 146 vv. (sub voce ᾅδης); TDNT, volume 1, p. 657vv (sub 

voce γεέννα); ABD, volume 3, p. 14vv (sub voce Hades, Hell); ABD, volume 2, p. 926 (sub voce Gehenna). 
2 Paulus zelf gebruikt de woorden in zijn brief aan de christenen te Rome nog een paar keer (5,3; 8,35; 12,12). In deze 

gevallen (en elders in het Nieuwe Testament) gaat het steeds om beproevingen, nood en ellende die mensen in het hier en 

nu moeten doorstaan. θλῖψις staat in Romeinen 8,35 in hetzelfde rijtje als vervolging (διωγμός), honger (λιμός), naaktheid 

(γυμνότης), levensgevaar (κίνδυνος) en het zwaard (μάχαιρα), terwijl Paulus smaad (ἀσθένεια), nood (ὕβρις) en vervolging 

(ἀνάγκη) in één adem noemt met στενοχωρία (2 Korinthe 12,10). 
3 Bernstein, 1993, p. 207. Dit geldt overigens niet alleen voor Paulus. In vergelijking met comtemporaine Joodse (en 

vooral apocalyptische) literatuur is het gehele Nieuwe Testament opvallend terughoudend in het beschrijven van de ver-
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3.2.4 Romeinen 3,5 

εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ θεὸς ὁ ἐπιφέρων 
τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω. 

Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is 
God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.) [ SV ] 

Maar wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo – 
ik redeneer nu zoals anderen zouden doen – dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons 
toch nog veroordeelt? [ NBV ] 

Maar als door onze ongerechtigheid Gods rechtvaardigmaking beter uitkomt, moeten we 
dan niet zeggen dat God onrechtvaardig is wanneer hij toorn over ons brengt, als ik zo 
menselijk mag spreken? [ NaB ] 

In Romeinen 2,1 begon het eerste gedeelte van de brief dat is geschreven in diatribe-stijl. Ook 

Romeinen 3,5 behoort er toe. In dit vers spreekt Paulus niet over ‘de toorn van God’, maar over ‘de 

toorn’ (τὴν ὀργήν). Het is echter duidelijk dat het niet om menselijke toorn gaat. Het gaat om de 

toorn die van God uitgaat; hij is het die de toorn doet ondergáán. 

Paulus voert in 3,1-20 als het ware een gesprek met iemand die erg ongerust is over (de implica-

ties van) het evangelie zoals Paulus dat verkondigt1. Maar wie is in Romeinen 3,5 nu eigenlijk aan 

het woord? Is het Paulus zelf? Of voert Paulus hier een (kritische) vraag van zijn gesprekspartner in? 

De structuur van 3,1-8 laat zien, dat het laatste het geval blijkt te zijn. In 3,1-8 worden namelijk door 

de denkbeeldige gesprekspartner in totaal vier kritische vragen gesteld, waarop Paulus telkens kort 

antwoord geeft. De WV95 geeft deze structuur helder weer: 

 
1 ‘Wat heeft de Jood dan voor op de anderen? 
Wat voor nut heeft het om besneden te zijn?’ 

2 Heel wat, in ieder opzicht. En wel in de eerste plaats dit, 
dat hun de godsspraken werden toevertrouwd. 

3 ‘U zegt dat sommigen van hen ontrouw zijn geworden? 
Dan vraag ik u: kan hun ontrouw Gods trouw tenietdoen?’ 

4 Volstrekt niet! Ook al is elk mens een leugenaar, 
God is waarachtig, want er staat geschreven: 
U wordt gerechtvaardigd in uw uitspraken 
en U overwint, als men U wil oordelen.  

5 ‘Indien echter onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid in 
het licht stelt, volgt daaruit dan niet – ik spreek nu erg 
menselijk – dat God onrechtvaardig is als Hij straf oplegt?’ 

6 Volstrekt niet! 
Hoe zou God anders de wereld kunnen oordelen? 

7 ‘Als het waar was dat menselijke leugens de waarachtig-
heid van God deden toenemen en zijn glorie vermeerderden, 
waarom zou ik dan nog als zondaar veroordeeld worden? 
8 Of geldt soms het woord – dat sommige mensen mij laster-
lijk toeschrijven – Laat ons het kwade doen vanwege het 
goede dat eruit volgt?’  

Zij hebben hun vonnis wél verdiend. 

We zien dus dat de fictieve gesprekspartner telkens een vraag stelt, waarop Paulus vervolgens 

kort maar krachtig reageert. In vers 1 gaat het nog om een open vraag. Dat geldt niet voor de overi-

ge drie: in die vragen komt telkens het woordje μή voor, dat ons op een negatief antwoord voorbe-

                                                                                                                                                                      
schrikkingen die hen zullen treffen die niet in het eeuwige leven zullen delen: “In the NT there is no description of the 

torments of hell as in apocalyptic literature. If they are mentioned, it is only to rouse consciences to fear of the wrath of 

the heavenly Judge (Mt. 10:28 and par.).” (TDNT, volume 1, p. 658). 
1 Zie p. 58. 
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reidt1. De invoegingen in vers 5 en 8 verraden dat de vragen steeds ‘spannender’ worden: “ik spreek 

nu erg menselijk” en “dat sommigen mij lasterlijk toeschrijven”. Vooral die laatste woorden maken 

duidelijk, hoezeer Paulus zich inzet om ernstige misverstanden recht te zetten die rondom hem en 

zijn verkondiging overal leven. Hij verwerpt de suggesties die in de drie vragen besloten liggen met 

kracht. Dat bevestigt wat we al eerder vaststelden: de denkbeeldige gesprekspartner die Paulus in 

dit deel van zijn brief invoert, verwoordt vooral bezwaren en bedenkingen die ook onder de christe-

nen te Rome tegen Paulus’ verkondiging (zouden kunnen) bestaan2.  

In het kader van ons onderzoek gaat het uiteraard vooral om de derde vraag en het antwoord 

van Paulus daarop: εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ θεὸς ὁ 

ἐπιφέρων τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω. De hypothetische gesprekspartner vat allereerst samen, 

hoe hij Paulus’ woorden3 heeft verstaan4: onze ongerechtigheid dient5 om Gods gerechtigheid ‘aan te 

tonen’, te ‘bevestigen’, te ‘bewijzen’, ‘aan het licht te brengen’6. Maar brengt ons dat niet onherroe-

pelijk tot een conclusie7 die geen rechtgeaarde Jood zou willen trekken: dat God onrechtvaardig8 zou 

zijn? Als onze ongerechtigheid bijdraagt aan Gods heerlijkheid doordat het zijn gerechtigheid de-

monstreert – is God dan niet onrechtvaardig als hij “de toorn doet ondergáán”9? Hij (in casu: Pau-

lus!) kan de suggestie dat God onrechtvaardig zou kunnen zijn nauwelijks over de lippen krijgen – 

“ik spreek op menselijke wijze”. Paulus verwerpt die gedachte dan ook met kracht: μὴ γένοιτο· ἐπεὶ 

πῶς κρινεῖ ὁ θεὸς τὸν κόσμον; Zo maakt de apostel aan zijn lezers duidelijk dat het voor hem net zo 

                                                      
1 μὴ functioneert dan als een “marker of expectation of a negative anwer to a question” (BDAG). 
2 Zie p. 58. 
3 Formeel sluit vers 5 nauw aan bij het vorige vers, waarin Paulus een citaat uit Psalm 51 opneemt. Wat Paulus zegt in 

vers 4 (in combinatie met het Bijbelcitaat, dat begint met ὅπως!), wordt aan het begin van vers 5 door de ‘gesprekspartner’ 

samengevat. In vers 4 (Paulus’ antwoord op de vorige vraag) heeft Paulus namelijk duidelijk gemaakt dat “man’s sin con-

tributes to the glory of God” (Barrett, 1991, p. 61), “and thus fulfills a divine purpose” (Black, 1973, p. 62). De woorden die 

in Psalm 51 aan het citaat voorafgaan, laat de apostel achterwege: “Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat 

kwaad is in uw ogen…” – maar hij heeft die woorden ongetwijfeld wel in gedachten! Paulus zet het citaat uit Psalm 51 in 

met het woord ὅπως om daar alle nadruk op te laten vallen. Onze ontrouw (ἀπιστία, vers 3), ons onrecht (ἀδικία, vers 5), 

onze zonde (ἁμαρτία, vers 9) dienen ertoe Gods gerechtigheid te tonen. Deze gedachte keert in vers 7 terug: door mijn 

onbetrouwbaarheid neemt Gods trouw – en daardoor ook zijn eer - alleen maar toe (ἐπερίσσευσεν). 
4 Uiteraard is het Paulus zelf die deze samenvatting formuleert. Die samenvatting is daarom adequaat - Paulus bestrijdt 

haar ook niet. Wel bestrijdt de apostel de conclusies die sommigen daaruit trekken! 
5 Zo bijvoorbeeld NRSV: “But if our injustice serves to confirm the justice of God, what should we say?” 
6 Paulus gebruikt hetzelfde woord (συνίστημι) ook in bijvoorbeeld Romeinen 5,8: συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς 

ἡμᾶς ὁ θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. De NB vertaalt: “Maar als door onze ongerech-

tigheid Gods rechtvaardigmaking beter uitkomt…” 
7 De WV95 geeft dit uitstekend weer als zij de woorden τί ἐροῦμεν; vertaalt met: “volgt daaruit dan niet…?” De woorden 

τί ἐροῦμεν; vragen – zeker in gedeelten die in de stijl van een diatribe zijn geschreven – vaak naar de conclusie die je er-

gens uit moet trekken. Zie BDAG, p. 286, sub voce εἶπον. 
8 Het gaat bij Gods gerechtigheid (δικαιοσύνη) niet om een iustitia distributiva, en het woord ἄδικος bedoelt dan ook niet 

de vraag op te roepen of God in die iustitia distributiva tekort zou schieten.  
9 De vertaling van ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν is lastig voor wie dicht bij de grondtekst wil blijven. SV en NBV voegen beiden 

het woord ‘ons’ toe: “als Hij toorn over ons brengt” (SV), “wanneer hij ons toch nog veroordeelt” (NBV). NBG en WV95 weten 

dat te vermijden: “die zijn toorn doet voelen” (NBG), “als Hij straf oplegt” (WV95). 
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goed als voor hen als een paal boven water staat, dat God rechtvaardig is (ook als hij “de toorn doet 

ondergáán”), en dat hij de wereld zal oordelen.  

Net als in Romeinen 1,18 spreekt Paulus hier weer in de tegenwoordige tijd: ὁ ἐπιφέρων τὴν  

ὀργήν. Wel is uit de context duidelijk, dat hij vooral denkt aan het komende oordeel. De woorden 

κρίνω en κρίμα zijn in deze verzen kernwoorden, en Paulus antwoordt op de vraag met een rhetori-

sche wedervraag: Hoe zal God anders de wereld oordelen (ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ θεὸς τὸν κόσμον;)? Des-

ondanks gebruikt Paulus in vers 5 de tegenwoordige tijd als hij over ‘de toorn’ spreekt. Wellicht doet 

hij dat hier – net als in 1,18 – omdat hij ‘de toorn’ niet wil beperken tot de toekomst. Verder lijkt het 

er op, dat Paulus vaker de tegenwoordige tijd gebruikt wanneer hij met zijn gedachte vooral bij de 

toekomst is1. Mogelijk gebruikt hij hier de tegenwoordige tijd omdat de vraag in dit vers er vooral 

een van algemene aard is, namelijk: God is toch niet onrechtvaardig2? 

We kunnen concluderen dat Paulus en zijn lezers (c.q. de ‘denkbeeldige gesprekspartner’) het er-

over eens zijn dat God de wereld zal oordelen. De ‘gesprekspartner’ die Paulus sprekend invoert, 

heeft ook geen enkele moeite met de de gedachte, dat God ‘de toorn doet ondergáán’. 

De uitdrukking ἐπιφέρω τὴν ὀργήν komen we in Nieuwe Testament en LXX nergens elders tegen. 

Het werkwoord ἐπιφέρω betekent zoiets als: ‘(iemand iets) brengen, verlenen’, ‘(iemand iets) doen 

ondergaan’. God brengt de toorn, doet (mensen) de toorn ondergáán’3. Er ligt door de keuze van het 

werkwoord in elk geval veel nadruk op het resultaat, op de toorn die uitgevoerd wordt (en over een 

of meer mensen wordt gebracht). Paulus heeft hier niet zozeer op het oog “a certain feeling or atti-

tude of God towards us, but some process or effect in the realm of objective facts”4. Ook hier komt de 

betekenis van ‘de toorn’ dicht in de buurt van ‘(de uitvoering van) het vonnis’ – dat is het goed recht 

van de WV95 en de NBV5. Toch zal in de vertaling door moeten klinken dat Paulus er zelf niet voor 

kiest om een woord als ‘veroordelen’ (κατακρίνω), maar de ongebruikelijke uitdrukking ‘de toorn 

doen ondergáán’ (ἐπιφέρω τὴν ὀργήν). Net als in Romeinen 2,5vv. geeft Paulus aan die uitdrukking 

geen nadere invulling. 

                                                      
1 Vgl. met het werkwoord κρίνω 2,16, waar Paulus waarschijnlijk het presens gebruikt: ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει ὁ θεὸς τὰ 

κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ. Verschillende handschriften lezen hier echter het 

futurum κρινεῖ (D 2 33. 1739. 1881 m latt co). Zie ook Romeinen 3,7: τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι;  In het laatste geval 

kan de gedachte meespelen dat een mens in het Evangelie geoordeeld wordt. 
2 We kunnen dat met enig recht een dogmatische kwestie noemen: het raakt de Godsleer. Het algemene karakter van 

de uitspraak ‘dat God de toorn doet ondergaan’ blijkt ook uit het feit, dat Paulus in de tekst niet toevoegt wie dat dan moet 

ondergaan. Hij hoeft dat niet toe te voegen, omdat het in dit verband niet relevant is: het gaat om God en om zijn recht-

vaardigheid. 
3 De enige andere plaats in het Nieuwe Testament waar met zekerheid het woord ἐπιφερω gebruikt wordt is Judas 9: 

οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας (“durfde… geen smadelijk oordeel uitbrengen”).  
4 “I can find no place in Greek literature where the verb (epipherein) means to vent one’s passions upon a person: it is 

frequently used with such direct objects as ‘war,’ ‘an accusation’, ‘punishment’, or the like. It would therefore be in place 

here if to Paul ‘the Wrath’ meant, not a certain feeling or attitude of God towards us, but some process or effect in the 

realm of objective facts.” (Dodd, 1947, p. 22) 
5 WV95: “… volgt daaruit dan niet … dat God onrechtvaardig is als Hij straf oplegt?” NBV: “… is het dan niet zo … dat God 

onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt?”  
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Opvallend is dat Paulus in dit vers het lidwoord gebruikt: τὴν ὀργήν. Dodd, MacGregor en ande-

ren zien daarin een aanwijzing dat we bij Paulus een (zekere) verzelfstandiging van ‘de toorn’ zien: 

“a semi-personalization, wrath being conceived of as something different from and almost indepen-

dent of God”1. Ook het feit dat Paulus niet over de toorn van God spreekt, maar eenvoudig over ‘de 

toorn’ wijst daar volgens hen op. 

Het is echter niet in te zien, waarom het lidwoord hier geen anaforische2 betekenis zou hebben: 

het gaat over dezelfde toorn waarover Paulus in zijn brief al eerder gesproken heeft, en waarover hij 

ook gerept heeft in ‘het opschrift’ (Romeinen 1,18) dat hij als het ware boven de pericoop heeft ge-

plaatst. In Romeinen 3,5 is God juist nadrukkelijk het veronderstelde subject van de toorn: hij is de-

gene die ‘de toorn over mensen brengt’! Het lidwoord bij ὀργή wijst niet op een verzelfstandiging 

van de toorn, maar geeft juist aan dat het gaat over de toorn van God, zoals Paulus daar al in Romei-

nen 1,18 over spreekt3.  

3.3 ROMEINEN 3,21-4,25 

3.3.1 De context 

In Romeinen 3,21 begint een nieuwe sectie4. Romeinen 3,21-22c is van dit deel de subpropositio. 

Het is duidelijk dat Paulus daar teruggrijpt op de propositio van zijn brief (Romeinen 1,16-17). In 

Romeinen 3,21-22c gaat het Paulus om drie punten, die hij in 3,22d-26 uitwerkt en vanaf 3,27 verde-

digt5: 1. De gerechtigheid van God is nu openbaar geworden buiten de wet van Mozes om; 2. De Wet en 

de Profeten getuigen al van die gerechtigheid van God; 3. Gods gerechtigheid is door het geloof in 

Jezus Christus voor allen die geloven (Joden en heidenen)6. 

In Romeinen 3,22d-26, waar Paulus zijn propositio nader uiteenzet, grijpt Paulus terug op be-

staande geloofsbelijdenissen die de christenen in Rome met hem delen. Het gaat daarbij vooral om 

belijdend materiaal dat de soteriologische betekenis van Jezus’ dood tot uitdrukking brengt. In twee 

andere uiteeenzettende passages (5,1-21 en 8,1-30) gebruikt Paulus vergelijkbaar materiaal. We 

kunnen daaruit opmaken, dat interpretaties van Christus’ dood met behulp van cultische taal en 

beeldspraak binnen de christelijke gemeenschap te Rome een belangrijke rol speelden. Paulus haakt 

daar op in7. Wat Paulus in Romeinen 3,22d-26 schrijft, behoort tot het belijden dat hij en de christe-

nen in Rome met elkaar delen. Vanuit de gemeenschappelijke basis zoekt Paulus daarna het gesprek 

en gaat hij in op kritiek en bedenkingen die tegen zijn positie (c.q. het Evangelie zoals hij dat ver-

kondigt) worden ingebracht. 

                                                      
1 Morris, 1951-1952, p. 143. 
2 Zie BD, p. 202: “Anaphorisch: Rückbeziehung (ἀναφορά) auf Erwähntes, Bekanntes oder als bekannt Gesetztes…” 
3 “The fact that the wrath was to be revealed was God’s wrath did not require emphasis.” (Morris, 1951-1952, p. 143) 
4 Zie p. 53. 
5 Vanaf 3,27 treffen we dan ook weer de diatribe-stijl aan. 
6 Tobin, 2004, p. 124. 
7 Tobin, 2004, pp. 134-143. Dat Paulus voorgegeven formuleringen uit de traditie verwerkt blijkt onder andere uit de 

woorden die hij hier, maar (bijna) nergens elders gebruikt, zoals: ἱλαστήριον, πάρεσις en προγίνομαι; ἁμάρτημα en ἀνοχή. 
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In het gedeelte waarin Paulus zijn positie verdedigt (vanaf 3,27, diatribe-stijl), staat Abraham 

centraal.  Daarmee kiest de apostel uiteraard niet een willekeurige figuur uit het Oude Testament: 

“he was characteristically understood within Judaism as the archetype of the devout Jew who dem-

onstrated his faithfulness to the covenant by keeping the law and who thus was reckoned righ-

teous.”1 Paulus noemt Abraham ‘onze voorvader naar het vlees’ (4,1 NBG), ‘onze stamvader’ (4,1 

WV95), ‘ons aller vader’ (4,16). Ook daarmee zoekt Paulus aansluiting bij wat hem ongetwijfeld met 

de christenen te Rome verbindt. 

Hetgeen de Schriften vertellen over Gods weg met Abraham gebruikt Paulus vooral om zijn 

tweede punt kracht bij te zetten: wat hij als apostel verkondigt, is geworteld in de Schriften zelf en 

derhalve in lijn met het getuigenis van de wet (de Torah)2. Wat Paulus in 4,1-8 en in 4,13-17a schrijft 

moet bovendien zijn eerste punt ondersteunen: God rekende Abraham de gerechtigheid toe (4,1-8) 

en deed hem een machtige belofte (4,13-17a); God deed dat echter niet op grond van Abrahams wer-

ken (wetsonderhouding), maar omdat Abraham op God vertrouwde. Zelfs Abraham kon zich tegen-

over God niet op zijn werken beroemen! 

De wijze waarop Paulus Genesis 15,6 uitlegt, toont verwantschap met hoe dat gebeurt in een 

Joodse Midrash. Waarschijnlijk heeft Paulus bestaand materiaal uit de Joodse traditie gebruikt en 

bewerkt3. Hij concentreert zich in Romeinen 4 vooral op de woorden ἐλογίσθη en ἐπίστευσεν uit 

Genesis 15,6: in Romeinen 4,4-8 geeft hij vooral een uitwerking van ἐλογίσθη4, in Romeinen 4,9-21 

van ἐπίστευσεν5. 

3.3.2 Romeinen 4,15 

ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται· οὗ δὲ οὐκ ἔστιν νόμος οὐδὲ παράβασις. 

Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. [ SV ] 

De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding.  
[ NBV ] 

Want de Wet bewerkt toorn; maar waar geen wet is, is ook geen overtreding.  [ NaB ] 

                                                      
1 Dunn, 1988, p. 196. Vergelijk Jubileeën 23,10: “For Abraham was perfect in all his deeds with the Lord, and well-

pleasing in righteousness all the days of his life…” 
2 Paulus verwoordt dat letterlijk in Romeinen 3,21 (“Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen…”) 

en in Romeinen 3,31 (“Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.”). 
3 Zo Dunn, die (als het gaat over de plaats en functie van Abraham) wijst op overeenkomsten met Jacobus 2,18-24 

(Dunn, 1988, p. 197). 
4 Paulus’ aandacht voor het woord ἐλογίσθη is hier gegeven met het citaat uit Genesis 15,6. λογίζομαι is echter ook een 

favoriet woord van Paulus. We komen het maar liefst elf keer tegen in de brief aan de christenen te Rome (oudtestamenti-

sche citaten niet meegeteld!), terwijl we het elders in het Nieuwe Testament slechts zes keer aantreffen. Zie Black, 1973, 

pp. 75-76. 
5 Dunn, 1988, p. 197. 
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Dat het in Romeinen 4,15 niet over de menselijke, maar over de goddelijke toorn gaat, is evident. 

De plaats en functie van dit vers is echter niet onomstreden. Black merkt op dat dit vers een inter-

polatie lijkt te zijn1 en Barrett schrijft dat dit vers de verbinding tussen vers 14 en vers 16 onder-

breekt2. Inderdaad zou niemand de indruk hebben dat er een vers of een belangrijke schakel in de 

gedachtegang ontbreekt, wanneer vers 15 uit de tekst zou worden weggelaten. Toch moeten we 

ervan uitgaan, dat vers 15 deel uitmaakt van de brief zoals Paulus die destijds geschreven heeft: het 

ontbreekt in geen enkel handschrift. Paulus grijpt in Romeinen 4,15 vooruit op wat hij later uitvoe-

riger aan de orde zal stellen - vooral in Romeinen 7,7-133. 

In Romeinen 4,15 schrijft Paulus dat de wet ‘toorn bewerkt’. Op dat moment spreekt hij al enige 

tijd uitvoerig over Abraham. Voor Paulus is alles wat hij over Abraham zegt onmiddellijk relevant 

voor ons: de belofte aan Abraham is tegelijk de belofte aan zijn nageslacht (4,13). De belofte aan 

Abraham en zijn nakomelingen dat zij de wereld zouden erven steunt niet op de wet, maar op de 

gerechtigheid van het geloof. De wet was er toen immers nog niet, en Abraham was op dat moment 

al evenmin besneden. Hier telt alleen het geloof4. Als het aan zou komen op de wet (het volbrengen 

van de geboden), dan zou de belofte die God aan Abraham heeft gedaan en waarop Abraham ver-

trouwde, zijn uitwerking missen; het geloof dat Abraham op God(s belofte) stelde zou geen beteke-

nis hebben.  

Op dat moment schuift Paulus de woorden over de wet en de toorn er tussen: “Want de wet be-

werkt toorn; maar waar geen wet is, is ook geen overtreding”. Een belangrijke exegetische vraag 

betreft het verband tussen de twee zinsdelen. Daar speelt een tekstkritische vraag in mee: moeten 

we er met NA27 van uitgaan dat Paulus het tweede zinsdeel begon met de woorden οὗ δέ, of volgen 

we de leesvariant οὗ γάρ? De lezing zoals NA27 die geeft, wordt door de handschriften het best on-

dersteund5. Het voegwoord δέ wijst vaak op een zekere tegenstelling6. Die tegenstelling ligt hier 

inderdaad7, met name tussen vers 13-15a en vers 15b. maar waar geen wet is – hetzij in het geval van 

Abraham, toen de wet nog niet gegeven was; hetzij in het geval van de christen, die zonder de wet 

gerechtvaardigd wordt (3,21.28) – daar bestaat ook geen overtreding: die is namelijk vergeven (4,6-

8)8. 

Opvallend is in 4,15 de combinatie van ὀργή en κατεργάζεται: die beide treffen we nergens elders 

in de LXX of het Nieuwe Testament in één zin aan. De uitdrukking ‘toorn bewerken’ is ongebruike-

                                                      
1 Black, 1973, p. 78. 
2 Barrett, 1991, p. 89. 
3 Het woord κατεργάζομαι uit 4,15 komt ook voor in 7,8.13.15.17.18.20. 
4 Wat Paulus hier zegt staat tegen de achtergrond van de traditonele Joodse vooronderstellingen in die tijd: de belofte 

aan Abraham is vanzelfsprekend gebonden aan de wet (Wilckens, 1987, p. 268). Veelal stelde men het zich zó voor, dat 

Abraham zich geheel aan de Torah gehouden had, ook al was die nog niet geopenbaard. 
5 οὗ δέ bij א* A B C 81. 104. 945. 1506 pc syhmg; οὗ γάρ bij 2 א D F G Ψ 1739. 1881 m sy. Metzger oordeelt dat het vrijwel 

zeker is, dat in de oorspronkelijke tekst οὗ δέ heeft gestaan (Metzger, 1994, p. 451). 
6 BDAG, p. 213. In een enkel geval kan het ook wat achteloos gebruikt worden, en dan de betekenis van γάρ benaderen. 
7 In die lijn vertalen NBG en GNBNL. De SV kiest voor ‘want’ – hetgeen begrijpelijk is, want zij baseert zich op m. Ook de 

NBV vertaald met ‘want’, terwijl de WV95 δέ met ‘en’ weergeeft. 
8 Zo Wilckens, 1987, p. 271. 
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lijk. Het werkwoord κατεργάζεται betekent ‘bewerkstelligen’, ‘uitwerken’. ‘bereiken’, ‘een bepaalde 

toestand of situatie veroorzaken’, ‘tot stand brengen’1. We treffen het in de brief aan de christenen 

te Rome op meerdere plaatsen aan2. Paulus schreef eerder over ‘het kwade bewerken’ (2,9). Later in 

zijn brief horen we ‘dat de verdrukking volharding uitwerkt’ (5,3). Vooral teksten uit Romeinen 7 

met het werkwoord κατεργάζομαι liggen dicht bij wat Paulus in Romeinen 4,15 aansnijdt: 

• Maar uitgaande van het gebod, wekte (κατειργάσατο) de zonde in mij allerlei begeerlijkheid 

op; want zonder wet is de zonde dood. (vers 8) 

• Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde heeft, opdat zij zou blij-

ken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt (κατεργαζομένη), opdat de zonde bij uit-

stek zondig zou worden door het gebod. (vers 13)  

• Want wat ik uitwerk (κατεργάζομαι), weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik 

een afkeer van heb, dat doe ik. (vers 15) 

• Doch dan bewerk (κατεργάζομαι) ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. (vers 17) 

• Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is 

wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken (κατεργάζεσθαι), kan ik niet. (vers 18)  

• Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk (κατεργάζομαι) ík het niet meer, maar 

de zonde, die in mij woont. (vers 20) 

Dit overzicht bevestigt onze eerste constatering, dat Paulus in Romeinen 7 een nadere uitwer-

king geeft van wat hij in Romeinen 4,15 al pregnant formuleert: de wet bewerkt toorn. In hoofdstuk 7 

luidt de formulering anders: de zonde bewerkt de dood (7,8.13). De wet en de zonde hangen blijkbaar 

nauw samen, en dat kan de indruk wekken dat ze uiteindelijk samenvallen. Dat misverstand neemt 

Paulus in Romeinen 7 weg. Hij onderstreept daar, dat de wet heilig is, en dat ook het gebod heilig, 

rechtvaardig en goed is3. Dat roept natuurlijk de vraag op, hoe de wet die zo heilig en goed is toorn 

kan bewerken. Paulus4 stelt die vraag in hoofdstuk 7 dan ook aan de orde: “Is dan het goede (te we-

ten: de wet) mijn dood geworden?” Zijn antwoord is een krachtig “nee!”: niet de wet is mijn dood 

geworden, maar de zonde heeft door het goede5 mijn dood bewerkt. De wet valt niet samen met de 

zonde - de wet brengt de zonde aan het licht, leert ons de zonde als zonde zien en kennen (3,30; 7,7). 

Dat werpt licht op wat Paulus in Romeinen 4,15 bedoelt. De wet zelf is goed en heilig. 

Dat Paulus in Romeinen 4,15 toch schrijft dat de wet toorn bewerkt (voortbrengt), heeft te maken 

met de spits van zijn betoog op dat moment. Paulus wil duidelijk maken, dat de belofte van God niet 

                                                      
1 BDAG, p. 531. 
2 Ook in 1 Korinthe gebruikt Paulus het woord meer dan eens. In andere nieuwtestamentische geschriften komt het 

woord slechts incidenteel voor. 
3 Romeinen 7,12: ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. Tobin onderstreept, dat Paulus onder 

andere op dit punt zijn positie opnieuw en dan ook anders formuleert dan in zijn brief aan de Galaten: gelovigen zijn niet 

vrij van de wet, maar van de zonde. (Tobin, 2004, p. 248) In elk geval is het veelzeggend dat Paulus in Romeinen 7 met na-

druk zegt dat de wet heilig is, en dat het gebod heilig, rechtvaardig en goed is. 
4 Romeinen 7 is weer in diatribe-stijl geschreven. Het is voor ons onderzoek niet zo relevant om vast te stellen, welke 

identiteit we deze denkbeeldige gesprekspartner moeten toedichten. De vraag die hij opwerpt geeft Paulus de gelegenheid 

om zijn positie te verhelderen: hoe nauw de relatie ook is tussen de wet en de zonde, zij vallen niet samen! 
5 Dat wil zeggen: “met gebruikmaking van de wet”. 
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gefundeerd is in de wet (en het naleven daarvan). Van de wet kunnen we geen heil verwachten. Dat 

ligt uiteindelijk niet aan de wet, maar aan de zonde – dat neemt echter niet weg dat de wet niet in 

staat is om ons leven te schenken en ons te doen delen in Gods heerlijkheid. In Romeinen 8 vat Pau-

lus dat als volgt samen: “Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door ons zondige bestaan, 

dat heeft God bewerkt: wegens de zonde heeft Hij zijn Zoon gezonden in datzelfde zondige bestaan 

en heeft Hij in dat bestaan zelf de zonde gevonnist.” (8,3) In Romeinen 4,15 bedoelt Paulus dus te 

zeggen dat degenene die het van de wet verwachten (vers 14) bedrogen uit zullen komen: de wet 

stelt ons alleen maar schuldig, brengt de zonde aan het licht. Wie het van de wet verwacht, komt 

uiteindelijk bij (Gods) toorn uit. 

De toorn van God wordt opgeroepen door de overtreding van de wet. De wet zelf is heilig en 

goed, maar Paulus ziet het wel als een belangrijke functie van de wet om de zonde bloot te leggen, 

en in die zin kan hij schrijven: de wet bewerkt toorn. God wil zijn toorn tegen de zonde tonen (vgl. 

9,22). 

Opvallend is dat Paulus in 4,15 opnieuw in de tegenwoordige tijd schrijft: “De wet bewerkt toorn” 

(ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται). Hier zal hij het presens gekozen hebben, omdat hij in algemene 

zin schrijft over het wezen en de functie van de wet (tegenover de belofte). 

De onmiddellijke context van Romeinen 4,15 helpt ons niet om in het vizier te krijgen waaraan 

Paulus denkt als hij het in dit vers over ‘toorn’ heeft. Dat heeft natuurlijk te maken met de plek van 

dit vers in dit hoofdstuk: hoewel de tekst wel degelijk een duidelijke functie heeft, zouden we het 

niet missen als het hier ontbrak. Als we voor ogen houden dat Paulus in hoofdstuk 7 terug komt op 

wat hij in Romeinen 4,15 heeft verwoord, dan stuiten we vooral op het woord θάνατος (7,5.10.13.24)1 

als aanduiding van wat ‘toorn’ voor de mens betekent. 

3.4 ROMEINEN 5,1-7,25 

3.4.1 De context 

De rhetorische structuur van Romeinen 5-7 is gelijk aan die van 1,18-3,20 en 3,21-4,25: Paulus legt 

in 5,1-21 met een rustige en fundamentele uiteenzetting de basis voor het levendige gesprek dat hij 

in 6,1-7,25 met een denkbeeldige gesprekspartner voert. Ook nu begint zijn expositio (5,1-21) met 

een subpropositio (5,1-5), die in 5,6-21 wordt uitgewerkt2. Paulus gaat in Romeinen 5,1-21 opnieuw 

terug naar de basis, waarop hij en de christenen te Rome elkaar vinden. Tot die basis behoren op-

nieuw belijdende formules over de betekenis van Christus’ dood (5,6-11). Met dat als vertrekpunt 

gaat hij in 6,1-7,25 in gesprek en behandelt hij vragen waarvan hij weet of vermoedt dat ze in Rome 

                                                      
1 Het woord θάνατος gebruikt Paulus ook in de hoofdstukken 5 en 6 vaak om de gevolgen van de zonde voor de mens te 

tekenen: 5,12.14.17.21; 6,3.4.5.9.16.21.23. Voor hen die slaven zijn van de zonde is het einde de dood (Romeinen 6,20-21). 
2 Het woord γὰρ in 5,6 wijst er op dat wat er een toelichting of argumenten volgen op wat Paulus in de voorgaande ver-

zen heeft gesteld. 
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leven. Vooral komt de beschuldiging aan de orde, dat Paulus’ verkondiging leidt tot ethische onver-

schilligheid1 en dat volgens hem wet en zonde zouden samenvallen. 

In de expositio laat Paulus merken dat het leven en handelen van de mens door het geloof geste-

peld wordt: de liefde van God is in onze harten uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is 

(5,5). Net als in 1 Korinthe 13 vallen hier de woorden geloof, hoop en liefde, en we herkennen ook 

noties die Paulus in Galaten 5 naar voren bracht2. Het leven door het geloof leidt tot volharding 

(ὑπομονὴ), betrouwbaarheid (δοκιμή) en hoop (ἐλπίς) (5,3-4). Maar Paulus staat voor de opdracht 

indringende vragen te beantwoorden: moet zijn krachtige verkondiging dat we door het geloof (en 

niet op grond van het onderhouden van de wet) voor God rechtvaardig zijn niet uitlopen op morele 

anarchie? Krijg je dan niet onvermijdelijk ‘Korinthische toestanden’? Paulus moet dus laten zien, dat 

juist het leven door het geloof de geboden van God recht doet. 

In Romeinen 5,6-21 onderstreept Paulus daarom, dat de dood van Christus zich niet verdraagt 

met (een leven in) de zonde. De contrasten die door deze passage heen lopen zijn scherp: aan de ene 

kant vallen woorden als goddeloze, zwakke, vijand, zonde, overtreding, dood, ongehoorzaamheid, 

veroordeling en oordeel; aan de andere staan Christus, God, liefde, genade, gerechtigheid, (eeuwig) 

leven, verzoening, gehoorzaamheid, rechtvaardige en geschenk. 

3.4.2 Romeinen 5,9 

πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι᾽ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς 
ὀργῆς. 

Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden 
worden van den toorn. [ SV ] 

Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem 
zullen worden gered en niet veroordeeld. [ NBV ] 

Zoveel te meer zullen wij dan, nu gerechtvaardigd in zijn bloed, door hem worden gered 
van de toorn. [ NaB ] 

Romeinen 5,9 staat in de expositio. Paulus beschrijft daarin een gezamenlijk startpunt, een ge-

meenschappelijke basis. Hij gebruikt daarbij overgeleverde en gangbare belijdende formules over de 

dood van Christus en de betekenis daarvan voor de gelovigen. In 5,6-8 beschijft hij hoe God zijn lief-

de toonde doordat Christus voor ons stierf (ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν, vergelijk 1 Korinthe 15,3) toen wij 

nog zondaren waren (ἁμαρτωλῶν ὄντων).  In 5,9-11 horen we vervolgens, dat de gelovigen gered 

zullen worden van de (toekomstige) toorn door Christus’ leven (dat is: zijn opstanding3). Het accent 

verschuift van wat God in Christus’ dood heeft gedaan naar de gevolgen van zijn opstanding voor 

gelovigen. 
                                                      

1 Een belangrijke vraag wordt al meteen in Romeinen 6,1 opgeworpen: “Betekent dit nu dat we moeten blijven zondi-

gen om de genade te laten toenemen?” 
2 In Galaten 5 spreekt Paulus over “het geloof dat werkzaamis door de liefde”. In Romeinen 5 heeft Paulus het dan over 

de liefde van God die in onze harten is uitgestort. In beide gevallen is de verbinding met de Geest erg nauw, en die houdt 

deze beiden dan ook bijeen. 
3 Tobin, 2004, p. 165. Vergelijk Romeinen 4,25. 
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In deze verzen trekt Paulus een vergelijking. Het gaat om een vergelijking a maiore ad minus1: als 

het grotere al het geval is, hoeveel de meer dan het kleinere! Als Christus voor ons, goddelozen, 

gestorven is toen we nog zondaren waren – hoeveel te meer zullen we (eenmaal gerechtvaardigd 

door zijn bloed) gered worden van de toorn! Paulus benadrukt daarmee de realiteit van de verzoe-

ning. God heeft door Christus’ dood zondaren met zich verzoend2. Zij zijn niet langer vijanden (5,10): 

er is nu vrede tussen hen en God (5,1). Nu we dan gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, kan het niet 

anders of we zullen dankzij hem gered worden van de toorn (σωθησόμεθα διʼ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς). 

Het is uitgesloten dat het hier om menselijke toorn gaat; Paulus heeft blijkbaar zó duidelijk Gods 

toorn in het vizier, dat hij dat er niet bij hoeft te vermelden. 

De verzen 8-10 zijn parallel opgebouwd: 

Toen wij nog zondaren waren Toen wij vijanden waren 

is Christus voor ons gestorven - zijn wij met God verzoend 

door de dood van zijn Zoon 

zoveel te meer zullen wij dan 

(πολλῷ οὖν μᾶλλον) 

zoveel te meer zullen wij 

(πολλῷ μᾶλλον) 

nu gerechtvaardigd in zijn bloed verzoend 

door hem worden gered van de toorn 

(σωθησόμεθα διʼ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς). 

worden gered door zijn leven 

(σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ). 

Tweemaal komen we in deze verzen het futurum σωθησόμεθα tegen – de aandacht wordt van het 

verleden via het heden op de toekomst gericht3. De drieslag verleden–heden–toekomst komen we al 

eerder in Romeinen 5 tegen: “door wie wij ook de genade hebben verkregen | tot deze genade waar-

in wij staan, en ook roemen | in hoop op de glorie van God” (5,2). Gered worden “van de toorn” en 

gered worden “door zijn leven” geeft hoop: uitzicht op het delen in Gods heerlijkheid. 

De tegenstelling ‘toorn’ en ‘heerlijkheid’ troffen we eerder al aan in Romeinen 2,7-104, en we zul-

len zien dat Paulus die tegenstelling ook in Romeinen 9,22.23 maakt. Romeinen 3,23 bevestigt dat 

het woord ‘heerlijkheid’ voor Paulus een kernwoord is als hij spreekt over de herstelde relatie tus-

sen de mens en God5. Datzelfde blijkt in Romeinen 8,18vv.6: “Ik ben er zelfs van overtuigd dat het 

lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden (πρὸς 

τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς)”. Opvallend is dat Paulus hier – net als in 1,7.18 – 

voor het werkwoord ἀποκαλύπτω kiest7. Waar mensen gerechtvaardigd zijn in het bloed van Chris-

tus en zij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, daar openbaart zich niet Gods toorn 
                                                      

1 πολλῷ οὖν μᾶλλον… 
2 Vergelijk 2 Korinthe 5,18-21. 
3 Baarlink, 1987, p. 80. 
4 Zowel in Romeinen 2,7 als in 2,10 valt het woord δόξα. 
5 Daar treffen we namelijk het tegenbeeld aan: “Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke 

heerlijkheid (καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ)”. 
6 Paulus pakt in Romeinen 8,18vv. op wat hij in de eerste verzen van Romeinen 5 al aanstipte. In Romeinen 5,3 spreekt 

hij over ‘verdrukkingen’ (θλίψεις), in Romeinen 8,18 over ‘het lijden van deze tijd’ (τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ). Beide 

ziet de apostel echter nadrukkelijk in het licht van de hoop op het delen in Gods heerlijkheid. 
7 Verder komt het werkwoord in de brief aan de christenen te Rome niet meer voor.  
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(1,18), maar daar wordt over hen de heerlijkheid geopenbaard (8,18). In Romeinen 8 komen we ver-

schillende zinsneden tegen, die enige invulling geven aan die heerlijkheid. Paulus denkt aan: “delen 

in de verheerlijking van Christus” (vers 17), “bevrijd zijn uit de gebondenheid aan de vergankelijk-

heid” (vers 21), “delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen” (vers 21), “onze aanneming tot 

kinderen” (vers 23), “de verlossing van ons lichaam”1 (vers 23), “God zal ons met Christus alle din-

gen schenken” (vers 32). In dergelijke bewoordingen tekent Paulus het tegenbeeld van ‘de toorn (van 

God)’, maar daarmee moeten we het dan ook doen: we treffen noch in Romeinen 5, noch in Romei-

nen 8 beelden aan die ons helpen te begrijpen wat er volgens Paulus gebeurt met hen die (wel) door 

Gods toorn getroffen worden. We komen in Romeinen 5 (en 8) niet verder dan de conclusie, dat zij 

die door Gods toorn getroffen worden niet zullen delen in zijn heerlijkheid. Paulus laat alle nadruk 

vallen op de positieve kant van het Evangelie: we worden van de toorn gered, we zullen delen in 

Gods heerlijkheid! Daar omheen cirkelen noties als (eeuwig) leven, bevrijd worden uit de greep van 

de vergankelijkheid, kinderen van God zijn (als kinderen van God openbaar worden), delen in de 

heerlijke opstanding van Christus2.  

De woorden uit Romeinen 5 doen denken aan wat Paulus in 1 Thessalonicenzen 1,10 schrijft. Daar 

spreekt de apostel zijn vreugde uit over de omkeer die de verkondiging van het Evangelie in het 

leven van de gemeenteleden teweeg heeft gebracht: zij hebben zich van de afgoden tot God bekeerd, 

om de levende en waarachtige God te dienen, en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij 

uit de dood heeft opgewekt, Jezus, “die ons redt van de komende toorn” (Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς 

ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης). Verderop in die brief vat Paulus met een ander woord samen waarvan 

Jezus de gelovigen redt: ὄλεθρος (‘totale vernieting’, ‘dood’, ‘ondergang’)3. Meer aandacht geeft Pau-

lus echter ook in 1 Thessalonicenzen aan wat de redding van de komende toorn betekent: zij die in 

Christus zijn zullen uit de dood opstaan en altijd samen met de Heer zijn4. Of, zoals hij het aan het 

einde van zijn brief nog eens zegt: “Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, 

maar om deel te krijgen aan de redding door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, 

opdat wij, of we nu wakker zijn of slapen, samen met Hem zouden leven.”5 

Belangrijk is, dat Paulus in Romeinen 5 een directe relatie legt tussen het sterven van Christus en 

het gered worden van de toorn. Nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, zullen we door Hem (die 

zijn bloed – dat is: zijn leven – voor ons gaf) gered worden van de toorn; nu we met God verzoend 

                                                      
1 NBV: “ons sterfelijk bestaan”. 
2 “Gelijkvormig zijn aan het beeld van zijn zoon, opdat deze de eerstegeborene zou zijn onder vele broeders” (Romei-

nen 8,29). In 1 Korinthe 15 gaat Paulus uitvoerig in op de opstanding. 
3 1 Thessalonicenzen 5,1-3. In deze verzen schrijft Paulus over ‘de dag van de Heer’ (vers 1, 4), die zal komen als een 

dief in de nacht: “Als de mensen (zij die in de duisternis leven, vers 4) zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotse-

ling getroffen door de ondergang (ὄλεθρος), zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.” 

(vers 3) ὄλεθρος betekent ‘totale vernietiging’; er zijn geen teksten bekend, waar dit verderf wordt verbonden met de 

gedachte aan een (al dan niet eeuwige) straf. Zie ook p. 69. 
4 1 Thessalonicenzen 4,13-18. 
5 1 Thessalonicenzen 5,9-10: ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.  
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zijn door de dood van zijn Zoon, zullen wij ook gered worden door zijn leven1. Paulus grijpt daarmee 

terug op (en bouwt voort op) de expositio van 3,21-26: voor wie gelooft heeft God Jezus aangewezen 

als middel van verzoening door zijn bloed (3,25). Het is goed om er aan te herinneren, dat Paulus in 

deze expositio aansluit bij wat de christenen in Rome geloven en belijden: ze zijn met God verzoend 

door2 de dood van Christus, Gods Zoon. Waren ze voorheen vijanden – door de dood van zijn Zoon 

hebben ze vrede met God. De toorn van God is in de dood van Christus niet ‘opgeheven’, zodat er van 

zijn toorn geen sprake meer zal zijn. De dag van de Heer zal een dag van toorn zijn, waarop Gods 

rechtvaardig oordeel openbaar zal worden; maar wie met God verzoend is door de dood van zijn 

Zoon, zal door Hem gered worden van de toorn. 

3.5 ROMEINEN 8,1-11,36 

3.5.1 De context 

De meeste exegeten beschouwen Romeinen 9-11 als een geheel. Over de vraag welke functie deze 

hoofdstukken in het geheel van de brief hebben, lopen de meningen echter uiteen. C.H. Dodd meent 

dat de hoofdstukken “can be read quite satisfactorily without reference to the rest of the epistle… 

the epistle could be read without any sense of a gap if these chapters were omitted.”3 Anderen on-

derstrepen daarentegen, dat de hoofdstukken verweven zijn met de rest van brief, of daar zelfs de 

climax van vormen4. 

Tobin signaleert echter, dat exegeten die Romeinen 9-11 als een eenheid beschouwen en deze 

een centrale plek in de brief geven, er doorgaans niet in slagen om de structurele verwevenheid van 

deze hoofdstukken met het geheel van de brief aan te tonen: qua structuur blijven die hoofdstukken 

ook bij hen een geïsoleerd geheel. Zelf bewandelt hij een andere weg: hij beschouwt Romeinen 8-11 

als een eenheid. Uitvoerig legt hij in zijn boek uit “how Romans 8-11 belongs together both themati-

cally and rhetorically”5. 

Rhetorisch gezien is het van belang, dat Paulus in 8,1 de diatribe-stijl verlaat, om haar in 8,31 

(“wat moeten wij hier verder over zeggen?”) weer op te pakken. 8,1-30 is rustig van toon en heeft 

het karakter van een uiteenzetting, 8,31-11,36 daarentegen “is argumentative and controversial in 

tone and filled with the rhetorical devices so common in diatribes”6. Tobin laat de parallellen met de 

voorgaande secties zien in het volgende schema: 

Exposition  1:18-32  3:21-26 5:1-21 8:1-30 

Controversy/refutation  2:1-3:20  3:27-4:25 6:1-7:25 8:31-11:36

                                                      
1 NBG: “doordat Hij leeft”. NBV: “door diens leven”. 
2 Of: ‘ten koste van’ (Barrett, 1991, p. 99). 
3 Dodd, 1947, pp. 148-149. Wel erkent Dodd, dat het aanbeveling verdient om de hoofdstukken zoveel mogelijk in het 

verband van de brief te lezen en uit te leggen. Ook signaleert hij wel, dat ‘ontferming’ een kernwoord is in Romeinen 9-11, 

en Romeinen 12,1vv. daar goed bij aansluit.  
4 Zo bijvoorbeeld Fitzmyer, Stendahl, Dunn. 
5 Tobin, 2004, p. 251. 
6 Tobin, 2004, p. 255. 
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8,1-30 begint – net als 3,21-26 en 5,1-21 – met het oppakken van de thematiek uit de vorige sectie, 

maar vervolgens zet Paulus ten aanzien van dat onderwerp een nieuwe stap1. In 8,1-30 put Paulus 

weer uit materiaal waarin de christenen in Rome zich kunnen herkennen2, en ook in dit geval zit 

daar cultische taal en beeldspraak bij die uitdrukt wat God in Christus heeft gedaan (8,3-4). Een an-

dere overeenkomst ligt in het feit, dat Paulus hier net als in de vorige expositiones geen Schriftcitaten 

verwerkt. Tenslotte herkennen we in Romeinen 8-11 (en vooral in Romeinen 8) woorden, zinsneden 

en standpunten uit de brief aan de Galaten, die Paulus hier echter in belangrijke mate herinterpre-

teert (zoals hij dat ook deed in Romeinen 3,27-4,21 en in Romeinen 6-7)3. 

Volgens Tobin vormen de vier hoofdstukken Romeinen 8-11 ook thematisch een eenheid4: het 

verbindende thema is dat van de eschatologie. Voor Romeinen 9-11 en ook voor Romeinen 8,18-39 is 

dat wel duidelijk. Maar ook in Romeinen 8,1-17 is de eschatologie al de belangrijkste insteek. Wat 

Paulus daar zegt over de rol van de Geest in contrast met het vlees loopt uit op wat we in vers 11 

lezen: “Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Chris-

tus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.”5 

Zien we eenmaal dat de eschatologie het overheersende thema is in Romeinen 8-11, dan valt te 

begrijpen dat Paulus zich genoodzaakt zag uitvoerig aandacht te besteden aan de positie van Israël. 

Ook al laten de eschatologische verwachtingen in het Jodendom een grote verscheidenheid zien, 

duidelijk is dat Israël in die verwachtingen altijd een speciale rol heeft6. Dat geldt ook voor het helle-

nistische Jodendom7 – en daarmee voor de christelijke gemeenschap in Rome, die uit de Joodse ge-

meenschap was voortgekomen. De christenen in Rome zullen in hoofdlijnen de eschatologische 

verwachtingen van de Joodse gemeenschap in die stad gedeeld hebben, ook als het gaat om de plaats 

van Israël. 

Met de positie van Israël staat ook de betrouwbaarheid van Gods beloften op het spel. Al in 3,3 

kwam de vraag naar Gods trouw aan de orde. Kort maar krachtig bracht Paulus naar voren dat Gods 

trouw staat als een huis. In 9,6 onderstreept de apostel nog eens dat het onmogelijk is dat het woord 

Gods vervallen zou zijn. De vraag naar de positie en de toekomst van Israël is ook nauw verbonden 

met de vraag naar de rechtvaardigheid van God (3,5.6; 9,14vv.). Terwijl Paulus zich uitvoerig met 

deze vraag bezig houdt, laat hij opnieuw tweemaal het woord ὀργή vallen (9,22). 
                                                      

1 Deze beweging wordt gemarkeerd door de woorden νυνί (3,21), οῦν (5,1) en ἀρα νῦν (8,1). 
2 Let in dit verband bijvoorbeeld op het drievoudige οἴδαμεν (“wij weten”) in 8,22.26.28. 
3 Volgens Tobin moet Paulus ten dele misverstanden wegnemen waartoe hij in zijn brief aan de Galaten zelf aanleiding 

heeft gegeven. “Paul’s arguments in Romans 8-11 represent a struggle not simply with external opponents but with oppo-

nents of his own making.” (Tobin, 2004, p. 272) 
4 Voor Barrett staat het vast dat met 9,1 een nieuw thema wordt aangesneden, maar hij onderstreept tegelijk dat de 

hoofdstukken 1-8 enerzijds en 9-11 anderszijds nauwer met elkaar verbonden zijn dan men vaak meent: “for chs. i-viii are 

not so much concerned with an ‘experience of salvation’ as with the character and deeds of God who is the source of salva-

tion, and chs. ix-xi are not al all concerned with Paul’s patriotic sentiments but with the character and deeds of God who 

elected the Jews and now calls the Gentiles” (Barrett, 1991, p. 164). 
5 Zie ook 8,13: “Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven.” Verder 8,17: “Samen met Christus zijn 

wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.” 
6 Meestal verbonden met de een zekere overwinning op Israëls vijanden of op de goddelozen in het algemeen. 
7 Tobin geeft daarvan vele voorbeelden (Tobin, 2004, pp. 257-261).  
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In de hoofdstukken 9-11 vinden we inderdaad, zoals Tobin opmerkt, de stijlvorm van de diatribe 

terug. Tegelijk wordt Paulus op sommige momenten heel persoonlijk (9,2.3; 10,1). Op die momenten 

blijkt iets van Paulus’ eigen worsteling. Paulus zet zich er in Romeinen 9-11 opnieuw voor in, tal van 

misverstanden weg te nemen die rond zijn persoon en vooral (de consequenties van) zijn verkondi-

ging zijn ontstaan. Tegelijk echter blijkt de apostel bezig om zelf tot helderheid te komen. 

3.5.2 Romeinen 9,22 

22 εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν 
πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν, 23 καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν 
πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν; 24 οὓς καὶ ἐκάλεσεν 
ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν,  

22 En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lank-
moedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid; 23 En opdat Hij 
zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die 
Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid? 24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, 
niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. [ SV ] 

22 God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de 
ondergang, met veel geduld verdragen omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht 
kenbaar wil maken. 23 En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij de-
genen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majes-
teit te delen. 24 Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkom-
stig zijn, maar uit alle volken… [ NBV ] 

22 En als God nu eens, om zijn toorn te tonen en zijn kracht te doen kennen voorwerpen 
van toorn, voor ondergang bereid, in zijn overvloedige lankmoedigheid heeft verdragen -, 
23 ook om de rijkdom van zijn heerlijkheid te doen kennen over voorwerpen van ontfer-
ming, die hij tevoren gereed heeft gemaakt voor heerlijkheid? 24 En wel ons, die hij heeft 
geroepen niet alleen uit Judeeërs, maar ook uit heidenvolkeren… [ NaB ] 

Het gedeelte waarin Paulus over de toorn spreekt, draagt onmiskenbaar het karakter van de dia-

tribe en is doorspekt met Schriftcitaten. Paulus heeft aan het begin van hoofdstuk 9 op persoonlijke 

en krachtige wijze laten merken, hoe groot de verbondenheid is die hij met zijn volk(sgenoten) 

voelt. Hoewel hij niet expliciet spreekt over volksgenoten die Jezus niet erkennen als Gods Zoon, 

Messias en Heer (1,4), is het duidelijk dat dáár zijn pijn ligt: zij zijn Israëlieten, maar bouwen hun 

geloof niet op Christus (10,11). 

Hun ongeloof betekent niet dat God zijn Woord zou hebben laten vallen (9,6) – het ongeloof van 

sommigen kan de trouw van God immers niet te niet doen? (vgl. 3,3.4) Paulus wijst op fundamentele 

lijnen in het Oude Testament. In de geschiedenis van Israël doorkruist Gods verkiezing telkens weer 

de menselijke verwachtingspatronen. Om een en ander duidelijk te maken, zet de apostel in bij wat 

elke Jood zal erkennen: Gods verbond en beloften gelden Abraham en zijn nageslacht (‘zijn zaad’), 

maar dat betekent niet dat elke nakomeling van Abraham daarin deelt. Zo zet God de lijn van zijn 

verbond en zijn beloften via Izaäk voort – en niet via Ismaël! Ook bij de tweeling van Izak en Rebek-

ka, Ezau en Jakob, doorkruist Gods verkiezend handelen de biologische lijn: God zet de lijn niet via 

Esau, maar via Jakob voort. Paulus verbindt dat verkiezend handelen van God nadrukkelijk met het 

Evangelie dat hij verkondigt: al vóórdat de kinderen geboren waren, nog vóór zij goed of kwaad 
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hadden gedaan, had God Rebekka geopenbaard dat de oudste de jongste zou dienen. Niet onze wer-

ken zijn beslissend, maar dat (en hoe) God roept en verkiest.  

Maar is dat niet onrechtvaardig1? Paulus ziet die vraag, die de lezers van zijn brief zullen herken-

nen, onder ogen2. Zijn antwoord is duidelijk: Absoluut niet! Om dat te illustreren zet Paulus geen 

spitsvondige verdediging van (het verkiezend handelen van) God op, maar grijpt hij opnieuw terug 

op de Schriften. Aan de hand van teksten uit het boek Exodus benadrukt de apostel Gods vrijmacht – 

meer specifiek: de vrijmacht van God om zich te ontfermen over wie Hij wil3. In het licht van Gods 

handelen aan Israël en aan de Farao trekt Paulus de volgende conclusie4: “God ontfermt zich dus 

over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil” (9,18)5. God ontfermt zich over zijn volk en verhardt6 de 

Farao – en beide dienen er toe dat God zijn kracht zou tonen en iedereen op aarde zou weten wie hij 

is. 

Op dat moment (9,19) laat Paulus weer een denkbeeldige gesprekspartner aan het woord, die in-

gaat op de conclusie die Paulus in vers 18 getrokken heeft. Hij formuleert twee vragen: Als God zich 

dan ontfermt over wie hij wil en verhardt wie hij wil – waarom roept God ons dan nog ter verant-

                                                      
1 De vraag naar de (on)rechtvaardigheid van God “ist nicht einfach im Sinn richterlicher Ungleich-Behandlung, Partei-

lichkeit gemeint, obwohl dieser Gedanke hier sicherlich mitschwingt. Der Gegner sieht vielmehr wie in 3,5 die Bundesge-

rechtigkeit Gottes in ihrer heilschaffenden Gerechtigkeit als ganze in Frage gestellt, wenn Gott grundlos – und das heißt 

für den Juden: ohne Rücksicht auf Geburt und Verdienst – die einen erwählt und die anderen verwirft, staat allen Israeliten 

sein Heil zu schaffen.” (Wilckens, 1987, p. 199) 
2 Dat betekent niet, dat Paulus veronderstelt dat zijn lezers erg met deze vraag zullen worstelen. “The question is one 

which derives from faith, not from skepticism or hostile unbelief. … it arises from the Jewish conception of Israel’s elec-

tion, and is a question posed by a Jew for Jews, all of whom would take it for granted that God is righteous.” (Dunn, 1988, p. 

551) Dat laatste verklaart ook waarom Paulus de suggestie dat God onrechtvaardig zou zijn (net als in 3,5) kort en krachtig 

kan ontkennen: voor zijn lezers staat het als een paal boven water dat God niet onrechtvaardig is. 
3 “The point to note is that these verses emphasize not only the freedom of God, but his mercy.” (Barrett, 1991, p. 173). 

Het woord ‘ontfermen’ is een kernwoord in Romeinen 9-11. 
4 Het gaat in de strikte zin van het woord uiteraard niet om een conclusie. Het woord ‘dus’ (ἄρα οὖν) in 9,18 lijkt welis-

waar te veronderstellen dat Paulus hier een conclusie trekt, maar dat is maar schijn: hij geeft hier vooral aan hoe hij de 

woorden die hij in het voorgaande tekst aanhaalt interpreteert. Of, met andere woorden: hij haalt deze tekst uit het Oude 

Testament aan als onderbouwing van zijn uitgangspunt, dat God zich ontfermt over wie hij wil, en dat hij verhardt wie hij 

wil. 
5 “Gottes Gerechtigkeit kann nur in dieser absoluten Freiheit seines Handelns sein, da ein von Menschen abhängiger 

Gott nicht Gott und darum eine vom Menschen abhängige Gerechtigkeit nicht Gottes Gerechtigkeit sei.” (Wilckens, 1987, p. 

200) 
6 De ‘verharding’ is een belangrijk motief in het boek Exodus. Als Mozes door God geroepen wordt en hij de opdracht 

ontvangt naar Farao te gaan, krijgt hij meteen al te horen dat de HEER het hart van de Farao zal verharden (קזח pi.) zodat 

hij het volk niet zal laten gaan (Exodus 4,21). Vanaf dat moment zullen we in het boek Exodus vaker horen, dat de HEER 

het hart van Farao (9,12; 10,20.27; 11,10; 14,4.8) of van de Egyptenaren (14,7) verhardt. Minder vaak horen we dat het hart 

van Farao verhardt (dat is: dat de Farao zich verhardt; 7,13; 8,19; 9,35). In het boek Exodus ligt de nadruk dus op het hande-

len van God (Hij verhardt het hart van Farao), maar de verantwoordelijkheid van Farao blijft niet buiten beeld (hij ver-

hardt zich). Ook bij Paulus in zijn brief aan de christenen te Rome proeven we die spanning. 

Ook in Romeinen 9-11 speelt de ‘verharding’ een niet geringe rol. In 11,7 gebruikt Paulus πωρόω (“de overigen zijn 

verhard”, 11,7) resp. πώρωσις (“een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen”, 11,25) in plaats van σκληρύνω. 



Hoofdstuk 3. Paulus over de toorn van God in zijn brief aan de christenen te Rome 
 
 

 
 
86  Doctoraalscriptie Gert van de Pol 

woording?1 Niemand kan immers tegen zijn wil ingaan? Paulus, ook hier meer prediker dan schrij-

ver2, antwoordt met een aantal tegenvragen: 

• Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? (9,20) 

• Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt? 

(9,20) 

• Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem…? (9,21) 

• En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekend maken, de voorwerpen des 

toorns, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft – juist 

om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die 

Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid? (9,22-23) 

Paulus’ zet met de eerste tegenvraag de toon: “Paul is not trying to silence his imaginary objec-

tor; rather, he seeks to put the discussion on its proper level. God’s control of the world cannot be 

judged by the myopic view of a human creature.”3 Wij mensen4 zouden wel buitengewoon vermetel 

zijn als we over God zelf, over zijn doen en laten zouden gaan oordelen. Paulus grijpt daarbij naar 

het – in het bijzonder bij de profeten5 – bekende beeld van de klei en de pottenbakker. De potten-

bakker heeft de vrije beschikking om met de klei te doen wat hij wil. Uit dezelfde klomp klei maakt 

de pottenbakker zowel een voorwerp tot eervol als een tot alledaags gebruik (9,20-21: ὃ μὲν εἰς 

τιμὴν σκεῦος ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν; NBV: “zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot”). Het woord 

σκεῦος6 keert ook in 9,22-23 terug en daarmee wordt het beeld van de klei en de pottenbakker ook in 

deze verzen vast gehouden.  

                                                      
1 Zo geeft de NBV de tekst (τί [οὖν] ἔτι μέμφεται;) weer. In feite is de vraag een equivalent van de vraag die we al in 3,5 

aantroffen:  “Maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, wat zullen wij dan zeggen? Is God, die 

zijn toorn doet voelen (ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν) – ik spreek op menselijke wijze – soms onrechtvaardig?” 
2 “Paul’s style is more that of an orator than of a writer. It is clear that he has dictated the text of Romans, and in this 

he is the preacher.” (Fitzmyer, 1993, p. 92) 
3 Fitzmyer, 1993, p. 568. 
4 Paulus begint zijn antwoord niet voor niets met de uitroep: ὦ ἄνθρωπε. “An antithesis between man and God is in-

tended.” (Dunn, 1988, p. 556) 
5 Jesaja 29,16; 45,7; 64,7; Jeremia 18,6; zie ook Wijsheid 15,7, De wijsheid van Jezus Sirach 33,12-13. Het woord יצר 

(‘boetseren’) komt ook in Genesis 2 voor: “Toen boetseerde de HEER God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam…” (zie 

ook 2,9.19). Vgl. ook Jesaja 43,1.7.10.21; 44,2. 

In Romeinen 9 resoneren in het beeld van de klei en de pottenbakker vooral Jesaja 29,16 en en 45,9 mee. “Of moet de 

boetseerder op één lijn gesteld worden met het leem, zodat het maaksel van zijn maker zou kunnen zeggen: Hij heeft mij 

niet gemaakt? en het boetseersel van zijn boetseerder: Hij heeft geen verstand?” (Jesaja 29,16) “Wee hem die met zijn 

Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij? of uw werk: 

Hij heeft geen handen?” (Jesaja 45,9) 

De beelden willen niet uitdrukken dat God het recht heeft om naar willekeur te handelen, maar dat Gods wegen on-

doorgrondelijk zijn, en ons bevattingsvermogen te boven gaan (Tobin, 2004, p. 333). De jubel waarop Paulus Romeinen 9-11 

laat uitlopen (11,33-36) vormt in wezen de grondtoon van deze hoofdstukken! 
6 σκεῦος is in deze context een uiterst geschikt woord. Het kan ‘vat’ of ‘vaas’ betekenen, maar draagt een breder spec-

trum van betekenissen in zich en kan ook slaan op personen of abstracte ideeën. (Barrett, 1991, p. 175) In het Oude Testa-

ment heeft σκεῦος (ὀργῆς) een andere betekenis dan hier, namelijk: instrument (werktuig) in Gods handen om zijn toorn 
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Het is duidelijk dat de verzen 22 tot en met 29 bij elkaar horen. De tegenvraag die Paulus in vers 

22 stelt, laat hij uitlopen op een toespitsing (vers 24) en citaten uit Hosea en Jesaja, die zijn antwoord 

moeten ondersteunen. De rhetorische vraag die Paulus in 9,22vv. stelt, is complex: 

εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς  

ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν  

καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ  

ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ  

σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν,  

 

καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ 

 

ἐπὶ σκεύη ἐλέους ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν; 

 

Οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς  

οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν, 

ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει· … 

En als God nu, 

willende zijn toorn tonen  

en zijn kracht bekend maken,  

met veel lankmoedigheid verdragen heeft 

de voorwerpen des toorns,  

die ten verderve toebereid waren, 

juist om de rijkdom zijner heerlijkheid  

bekend te maken  

over de voorwerpen van ontferming, 

die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid? 

En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, 

niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, 

gelijk Hij ook bij Hosea zegt: … 

Deze lange zin bevat geen apodosis, maar uitsluitend een protasis; wel de voorwaardelijke bijzin, 

maar geen hoofdzin. Dat een zin op een vergelijkbare wijze als hier niet wordt afgemaakt, komt va-

ker voor1. Het hoort bij een levendige stijl zoals die van de diatribe2. Hier krijgt het begin van de zin 

dan ongeveer de volgende betekenis: “Wat als het nu zo is, dat…?”  of “Waarom zou het niet zo zijn 

dat…?”3 Daarin klinkt weer door dat Gods wegen wonderlijk en ondoorgrondelijk zijn – en Paulus 

verwacht op dat punt blijkbaar bijval van zijn lezers. Het gaat uiteindelijk om een rhetorische vraag, 

waarop het antwoord voor iedereen duidelijk is: natuurlijk zou het zo kunnen zijn! 

In de uitleg van deze teksten is vooral de functie van het particpium θέλων een lastig punt, als-

mede de vraag op welke wijze de finale bijzin die begint met καὶ ἵνα met het voorgaande verbonden 

is. Wat het participium θέλων betreft, zijn er drie mogelijkheden: 

• het gaat om een concessieve zin: 

“hoewel hij zijn toorn wilde tonen en zijn macht bekend maken…”4 

• het gaat om een causaal verband: 

“omdat hij zijn toorn wilde tonen en zijn macht bekend maken…”5 
                                                                                                                                                                      
ten uitvoer te brengen. Hier gaat het bij het woord σκεῦος om het ‘vat’ dat zijn toorn moet ondergaan. Vgl. echter Hande-

lingen 9,15. 
1 Bijvoorbeeld Johannes 6,62. 
2 Volgens Fitzmyer wijst een anakoloet als in 9,22-24 erop, dat Paulus de brief letterlijk gedicteerd heeft: “His Greek is 

correct, even though it is punctuated at times with anacoloutha …, which may be owing to his practice of dictating to a 

scribe.” (Fitzmyer, 1993, p. 90) Als de anakoloet inderdaad op spreektaal wijst, blijft de vraag staan (of wordt die zelfs drin-

gender), waarom Paulus de zin niet heeft afgemaakt. Kan het zijn dat hij ervoor terugdeinst om hardop (zwart op wit) te 

formuleren, wat de uiterste consequentie zou zijn van wat hij in de bijzin is begonnen te zeggen? 
3 Barrett, 1991, p. 176. 
4 NASB95: “… although willing to demonstrate His wrath and to make His power known…” 
5 NBV: “… omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken…” Vgl. WV95: “… om zijn toorn te tonen 

en zijn macht te laten kennen…” 
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• het gaat om een relatieve bijzin: 

“die zijn toorn wilde tonen en zijn macht bekend maken…”1 

Welke van de drie mogelijkheden ook de juiste interpretatie van Paulus’ woorden belichaamt, het 

is duidelijk dat Paulus hier uitspreekt dat God zijn toorn wil tonen. Het werkwoord θέλω in vers 22 

herinnert aan voorgaande verzen waarin het voorkomt: “Het hangt dus niet af van de wil of de in-

spanning van de mens, maar van Gods ontferming” (16)2 en “Hij ontfermt zich dus over wie Hij wil, 

en Hij verhardt wie Hij wil” (18)3. De menselijke wil (die niets uitricht4) staat tegenover de wil van 

God, die zich in alles doorzet5. Geen mens beschikt over heil en onheil – dat ligt in de handen van 

God6. 

Als we de drie hierboven genoemde interpratie-mogelijkheden van het participium θέλων over-

wegen, lijkt de derde optie op het eerste gezicht aantrekkelijk: we hoeven dan geen keuze te maken. 

Dat is echter maar schijn. Ook dan zullen we echter antwoord moeten geven op de vraag, waarom 

Paulus deze als relatieve bijzin functionerende woorden tussenvoegt7! Met andere woorden: bewust 

of onbewust zullen we θέλων ook dan in concessieve of causale zin opvatten. Het is daarom beter 

om te onderzoeken, welke van de twee eerstgenoemde mogelijkheden het beste past bij wat Paulus 

in dit gedeelte wil zeggen. 

Een heldere analyse van de eerste twee opties vinden we bij Moo8: 

                                                      
1 EÜ: “Gott, der seinen Zorn zeigen und seine Macht erweisen wollte… ” De SV en de NBG kiezen niet voor de relatieve 

bijzin, maar laten het participium staan: “… zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekend maken …” (NBG). Dat is niet 

echt vloeiend hedendaags Nederlands. In het engels ligt dat echter anders, en daar blijft het participium in de vertalingen 

dan ook vaak staan: “What if God, wanting to show His wrath and to make His power known…” (NKJV). 
2 ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ. 
3 ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει. 
4 In Romeinen 7 heeft Paulus al duidelijk gemaakt, dat de menselijke wil de mens niet de macht geeft om het goede te 

bewerkstelligen: “Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil.” (7,19). Uit die ellende verlost alleen 

Jezus Christus (7,24-25). 
5 Fitzmyer noemt dit een “example of protological thinking that Paul has … inherited from the OT. In such thinking, 

God is considered responsible for all that happens to his people and his creation, good or evil.” (Fitzmyer, 1993, p. 108) Hij 

verwijst daarvoor bijvoorbeeld naar Jesaja 45,7 en Amos 3,6. 
6 Een identificatie van ὀργή in 9,22 met bijvoorbeeld de zoroastrische demon Aēšma, zoals door sommigen wel is be-

pleit, wordt door A.F. de Jong in het artikel ‘Wrath ‘Οργή’ dan ook afgewezen: “A decisive argument against seeing any 

influence of Zoroastrianism on the concept of wrath in Paul, is the fact that wrath … is intimately connected with God.” 

(DDD, p. 909) 
7 De veronderstelde relatieve bijzin zou uitsluitend een uitbreidende bijzin kunnen zijn. Bij een uitbreidende bijzin ver-

wacht je nieuwe informatie die relevant is om te kunnen begrijpen wat men in deze zin(nen) wil zeggen. Om de een of 

andere reden vond Paulus het nodig om de woorden θέλων ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ 

toe te voegen; de vraag welke functie deze woorden hebben kunnen we daarom niet ontlopen.  
8 Moo, 1996, pp. 604-605. 
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(1) Als het participium θέλων concessief van aard is, drukken de (van het participium afhankelij-

ke) infinitieven in 22a uit wat God wilde doen, maar feitelijk niet deed. Vers 23 formuleert dan 

met welke bedoeling God de ‘voorwerpen van toorn’ verdragen heeft: 

22En als God nu eens, 

hoewel Hij 

(1) zijn toorn wilde tonen en 

(2) zijn macht laten kennen, 

de voorwerpen des toorns, die ten verderve toebereid waren, 

met grote lankmoedigheid heeft verdragen, 

23en wel [καί] om [ἵνα] de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken 

over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid…? 

(2) Als het participium θέλων een causaal verband legt, staan de (van het participium afhankelij-

ke) infinitieven in 22a in feite parallel met de finale bijzin in vers 23. Alle drie verwoorden ze 

dan welk doel God had met het verdragen van de ‘voorwerpen van toorn’:  

22En als God nu eens, 

omdat Hij 

(1) zijn toorn wilde tonen en  

(2) zijn macht laten kennen, 

de voorwerpen des toorns, die ten verderve toebereid waren, 

met grote lankmoedigheid heeft verdragen, 

23(en Hij dat deed) 

(3) ook [καί] om [ἵνα] de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken 

over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid…? 

Als we deze beide mogelijkheden plaatsen tegen de bredere context waarin zij staan, dan is de 

tweede de meest aannemelijke1. Zij past het beste bij vers 17. God heeft Farao niet verdragen hoewel 

hij in hem zijn kracht wilde tonen, maar omgekeerd: hij heeft hem doen opstaan2 (en verdragen) 

omdat hij in hem zijn kracht bekend wilde maken. Met andere woorden: God heeft de ‘voorwerpen 

des toorns’ verdragen (1) om (in hen) zijn toorn te tonen en (2) zijn macht bekend te maken en (3) 

om over de voorwerpen van ontferming (die hij tot heerlijkheid heeft bereid) de rijkdom van zijn 

heerlijkheid (des te machtiger) bekend te maken3. Dat wat Paulus met een participiumconstructie 

tot uitdrukking brengt is daarbij uiteindelijk ondergeschikt aan wat hij in de finale bijzin (beginnend 

met καὶ ἵνα) verwoordt: de spits ligt bij Gods ontferming! 
                                                      

1 Deze interpretatie wordt door de meeste uitleggers gevolgd. Voor de concessieve interpretatie van θέλων kiezen o.a. 

Fitzmyer en Black. 
2 ἐξήγειρά. In vers 17 citeert Paulus Exodus 9,16, dat in in de WV95 als volgt wordt weergegeven: “Maar Ik heb u in leven 

gelaten om u mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde” (NBV vertaalt op 

soortgelijke wijze). Het Hebreeuwse werkwoord dat hieraan ten grondslag ligt is עמד hif.,  “to bring to a halt, put down”, 

“set in position, set up”, “to cause something to stand, cause to exist” (HALOT, p. 841). 
3 Zo ook in TDNT: “Thus we may paraphrase R. 9:22 as follows: ‘But if God tolerated in great longsuffering the vessels of 

wrath which were made for destruction, because He willed to manifest His wrath and declare His power in them, (he did it) 

also in order that he might make known the riches of his glory in the vessels of mercy, which he had prepared long before 

for glory.’” (TDNT, volume 5, p. 426) 
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In deze complexe tekst (9,22-24) vraagt nog een aantal andere aspecten onze aandacht. Boven-

staande uitleg werpt allereerst een bepaald licht op de ‘grote lankmoedigheid’ (πολλῇ μακροθυμίᾳ) 

waarover Paulus spreekt. In 2,4 was de lankmoedigheid van God geheel gericht op de bekering van 

de zondaar. Hier is dat anders: Gods lankmoedigheid is hier niet zozeer gericht op bekering, maar 

vooral op het volvoeren van Gods plan1. 

Verder maakt Paulus hier de tegenstelling tussen ‘voorwerpen des toorns’ (σκεύη ὀργῆς) en 

‘voorwerpen van ontferming’ (σκεύη ἐλέους).  Er kan geen twijfel over zijn: het gaat om Gods ont-

ferming en dan ook om zijn toorn. De tegenstelling tussen ‘voorwerpen des toorns’ en ‘voorwerpen 

van ontferming’ staat parallel aan die in vers 21: ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν – het ene 

voorwerp tot iets eervols, het andere tot iets oneervols. 

Het gebruik van het woord τιμή herinnert ongetwijfeld aan wat Paulus in 2,7.10 schreef over 

mensen “die met volharding in goed werk glorie en eer (τιμή) en onbederfelijkheid zoeken”, en dat 

er al wie het goede bewerkt “glorie en eer (τιμή) en vrede” ten deel zal vallen. Het woord τιμή ligt, 

met andere woorden, dicht bij het woord heerlijkheid (δόξα), dat voor Paulus zo’n belangrijke rol 

speelt als hij het heeft over het heil dat God voor de zijnen heeft weggelegd en dat hij ook weer laat 

vallen in 9,23 (“die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid”). Het woord ἀτιμία is bij Paulus vaker ver-

bonden met zonde en dood2. 

De tegenstelling tussen ‘voorwerpen van toorn’ en ‘voorwerpen van ontferming’ wordt aange-

scherpt door wat Paulus aan beide toevoegt. ‘Voorwerpen van toorn’ zijn ‘voor ondergang toebe-

reid’ (κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν), de ‘voorwerpen van ontferming’ ‘heeft hij tevoren gereed ge-

maakt voor heerlijkheid’ (ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν). Twee punten vallen hier op: 

1. Paulus gebruikt in het eerste geval een passivum (κατηρτισμένα) en in het laatste geval een ac-

tivum (προητοίμασεν). Is dat veelzeggend – of slechts een onbeduidend verschil? Het ligt (zeker bij 

Paulus3) voor de hand om het passivum als een passivum divinum op te vatten. Dat is in het licht van 

de voorgaande verzen goed te verdedigen: Hij (God) ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt 

wie hij wil (9,18). Ook uit het vervolg blijkt wel, dat de apostel op dat punt niet terughoudend is4. Het 

is God die verhardt en zich ontfermt, die ogen en oren opent en sluit – hij heeft ‘de voorwerpen van 

toorn’ “voor ondergang toebereid”. 

                                                      
1 “Here the reason for μακροθυμία is not so much to allow time for repentance. The delay is simply to bring out more 

clearly what God already wills (θέλων) and knows, but what He allows to come to plain fulfilment in man.” (TDNT, volume 

4, p. 382-383)  
2 Denk aan Romeinen 1,26: “Daarom heeft God hen prijsgegeven aan hartstochten vol on-eer” (διὰ τοῦτο παρέδωκεν 

αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας). Vergelijk ook 1 Korinthe 15,43, waar Paulus spreekt over de opwekking van de doden en 

waar hij ἀτιμία tegenover δόξα plaatst: “gezaaid wordt in on-eer, ontwaakt in heerlijkheid” (σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται 

ἐν δόξῃ). 
3 Paulus gebruikt het passivum divinum relatief vaak. “Another rather common feature of Paul’s writing is his use of 

the theological passive to express something that is being done by God.” (Fitzmyer, 1993, p. 92) 
4 Zie vooral Romeinen 11,7vv. Paulus schrijft daar dat er ook in deze tijd nog een overblijfsel gelaten is naar de verkie-

zing der genade (11,5). “We zien dus dat Israël niet heeft bereikt wat het nastreeft. Alleen het uitverkoren deel heeft zijn 

doel bereikt; de overigen zijn versteend, volgens het woord van de Schrift: God heeft hun geest verdoofd, Hij gaf hun ogen 

die niet zien en oren die niet horen, tot op de dag van vandaag.” (11,7.8)  
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2. De woorden κατηρτισμένα en προητοίμασεν lijken ook in een andere zin niet gelijkwaardig. 

Terwijl Paulus bij ‘de voorwerpen van ontferming’ het verbum προετοιμάζω gebruikt, kiest hij bij 

‘de voorwerpen van toorn’ voor καταρτίζω – en niet voor bijvoorbeeld προκαταρτίζω, dat blijkens 2 

Korinthe 9,5 wel tot zijn woordenschat behoort. Moeten we daar – eventueel in combinatie met het 

verschil tussen de passieve en de actieve werkwoordsvorm – een bepaalde conclusie aan verbinden?  

Het verschil in interpretatie laat zich goed illustreren aan de hand van twee Nederlandse verta-

lingen, WV95 en NBV: 

• En als God nu eens, om zijn toorn te tonen en zijn macht te laten kennen, de voorwerpen van 

die toorn, gereed voor de ondergang, met grote lankmoedigheid heeft verdragen…  (WV95) 

• God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de onder-

gang…” (NBV) 

De WV95 laat de suggestie dat God de ‘voorwerpen van toorn’ van meet af  aan voor de ondergang 

heeft bestemd zoveel mogelijk achterwege, terwijl de NBV juist een formulering kiest die niets meer 

te raden over laat: God heeft de ‘voorwerpen van zijn toorn’ voor de ondergang bestemd1. 

Als we de tegenstelling tussen ‘voorwerpen van (zijn) toorn’ en ‘voorwerpen van ontferming’ in 

het licht van de context plaatsen, zou er veel te zeggen zijn voor de weergave die de NBV kiest. Eer-

der in het hoofdstuk heeft Paulus immers benadrukt, dat God het spoor dat hij met Jakob en Ezau 

zou bewandelen al had uitgezet vóórdat ze geboren waren, toen ze nog niets goeds of slechts had-

den gedaan. “Daaruit blijkt, dat alleen het besluit van Gods uitverkiezing geldt, onafhankelijk van 

menselijke daden, slechts afhankelijk van Hem die roept.” (9,11-12) 

Vervolgens heeft Paulus onderstreept dat God zich ontfermt over wie hij wil en dat hij verhardt 

wie hij wil. God heeft de vrijheid om van dezelfde klomp zowel een kostbare vaast als een alledaagse 

pot te maken, lezen we in vers 21. Dat beeld loopt door tot in de verzen 22 en 23. Het zou de conclu-

sie kunnen zijn van alles wat Paulus tot dan toe heeft gezegd: God heeft de vrijheid om van dezelfde 

klomp zowel een “voorwerp van toorn” te maken als een “voorwerp van ontferming”. We krijgen 

echter de indruk dat Paulus deze (na alles wat hij gezegd heeft: voor de hand liggende) conclusie een 

stap te ver vindt. Daarop wijst enerzijds de anakoloet (Paulus maakt zijn zin niet af), anderzijds het 

feit dat zijn formuleringen rond de ‘voorwerpen van toorn’ en de ‘voorwerpen van ontferming’ niet 

helemaal het spiegelbeeld van elkaar zijn. Dat laatste is van grotere betekenis dan het op het eerste 

gezicht lijkt2: 

1) Het passivum κατηρτισμένα kan weliswaar als een passivum divinum opgevat worden, maar de 

auteur kan zo’n passivum ook inzetten om het subject ervan bewust open te laten. Het is niet uitge-

sloten dat Paulus in deze setting3 met die bedoeling voor de passieve werkwoordsvorm kiest. Zijn 

                                                      
1 Vgl. in dit verband 1 Thessalonicenzen 5,9: Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om 

deel te krijgen aan de redding door onze Heer Jezus Christus… (ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν 

σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ…).  
2 “…it must be judged quite likely that Paul did not intend the κατηρτισμένα as equivalent to the active προητοίμασεν 

of v 23, and the choice of καταρτίζω rather than προκαταρτίζω (which he uses in 2 Cor 9:5) is probably deliberate” (Dunn, 

1988, p. 559). 
3 Niet alleen de denkbeeldige gesprekspartner van Paulus moet zich hoeden voor vermetele gedachten, vragen en uit-

spraken (9,20), maar ook Paulus zelf! 
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woorden kunnen dan (mede) verstaan worden in de richting die de WV95 in haar vertaling wijst: 

“gereed voor de ondergang”, of zelfs: “rijp voor de ondergang”1.  

2) Dat Paulus twee verschillende werkwoorden kiest (προετοιμάζω bij ‘de voorwerpen van ont-

ferming’,  καταρτίζω bij de ‘voorwerpen van toorn’) is dan ook niet toevallig, maar verraadt iets van 

de terughoudendheid die hij op het laatste moment (staande voor de uiterste consequentie) be-

tracht. 

We krijgen al met al de indruk, dat Paulus voor de uiterste gevolgtrekking van zijn woorden te-

rugdeinst. Alsof hij beseft: dat gaat te ver – juist als je zo hoog opgeeft van de vrijmacht van God. 

“God kan altijd weer anders”. Daarbij zal zeker meespelen dat de spits van Paulus’ betoog ten diepste 

niet ligt bij de vrijmacht van God, maar bij zijn ontferming. Dat is immers de grondtoon van Paulus’ 

brief: niet op grond van werken, maar door het geloof – dat is: uit pure genade! Daarom loopt Ro-

meinen 9-11 uit op een lofzang, waarin Paulus onder andere uitroept: “Wie heeft hem iets gegeven 

dat door hem moest worden terugbetaald?”2 

Paulus blijft beweeglijk in zijn denken. De uiterste consequentie trekt hij in 9,22-24 niet, want 

even later moet hij nog weer iets anders zeggen: “Ze zijn Gods vijanden geworden opdat het evange-

lie aan u kon worden verkondigd, maar God blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft 

uitgekozen. De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij 

dat niet ongedaan. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods 

barmhartigheid hebt ondervonden, zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u 

ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden.” (11,28-31). Met andere woorden: 

“voorwerpen van toorn, voor de ondergang bestemd” kunnen – door de barmhartigheid van God – 

worden tot “voorwerpen van ontferming, die hij tot heerlijkheid heeft bestemd”!3 

                                                      
1 Daarin blijft Paulus in lijn met het boek Exodus, waarin we meestal lezen dat de HEER (het hart van) de Farao ver-

hardt, maar een paar keer wordt de volledige verantwoordelijkheid juist bij Farao gelegd (“het hart van Farao verhardt”, 

dat is: “hij verhardt zich”). 

Overigens zijn er naast de WV95 nauwelijks vertalingen te vinden die kiezen voor een vertaling als “rijp voor de onder-

gang”. Dodd doet dat in zijn commentaar wel (“ripe and ready to be destroyed”, Dodd, 1947, p. 154), maar dat is vanuit zijn 

visie op de toorn (“an inevitable process of cause and effect in a moral universe”, Dodd, 1947, p. 23) begrijpelijk. In zijn 

commentaar besteedt hij bij 9,22-24 nauwelijks aandacht aan het woord ‘toorn’ – ongetwijfeld omdat deze verzen (spre-

kend over God die de toorn wil tonen!) zijn these over de ὀργή ontkrachten. Hij is overigens goed te merken, dat Dodd 

totaal niet uit de voeten kan met wat Paulus in Romeinen 9-11 schrijft: “Here he pushes what we must describe as an un-

ethical determinism to its logical extreme, in order to force his opponent to confess the absolute and arbitrary sovereignty 

of God.” (Dodd, 1947, p. 158) 
2 Zo gezien ligt de spits van 9,6-29 in vers 24, waar Paulus in een zekere variatie het adagium van de brief weer laat ho-

ren: “Het voorwerp van zijn ontferming zijn wij, die hij heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heiden-

volken”.  Dát wil Paulus in deze pericoop graag laten zien: dat God met deze ‘move’ niet een totaal nieuw spoor trekt, maar 

het spoor dat hij met en in Israël altijd al heeft getrokken. Zoals God altijd trouw is geweest aan zijn Woord en aan zijn 

volk, zo is hij dat ook nu: nu enerzijds een deel van Israël verhard is, anderzijds heidenen aan Gods volk worden toege-

voegd. Dat God daarbij soms verrassende stappen zet, is als het ware inherent aan zijn trouw en vrijmacht. 
3 Vgl. in dit verband het beeld van de pottenbakker zoals dat in Jeremia 18 voorkomt. Enerzijds ligt in het beeld beslo-

ten, dat de HEER met zijn volk hetzelfde kan doen als de pottenbakker: als een pot mislukt, begint de pottenbakker weer 

opnieuw en maakt hij een pot, precies zoals hij zich heeft voorgesteld. “Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van 

een pottenbakker”. Jeremia 18 onderstreept echter tegelijk, dat de HEER op zijn schreden kan terug keren: als het volk zich 
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Tenslotte nog een paar opmerkingen rond ‘de toorn’ in 9,22. Er is geen tekst in de brief aan de 

christenen te Rome waar de ‘toorn van God’ zo nauw gerelateerd wordt aan de wil van God (“willende 

de toorn tonen”) dan deze – en dat in een context waarin wordt onderstreept dat die wil van God 

geen reactie is op het handelen van mensen, maar daaraan vooraf gaat (9,12)! Daaruit kunnen we 

echter niet de conclusie trekken, dat de toorn van God geheel los staat van de zonde van mensen. De 

brede context van de brief moeten we hierbij niet uit het oog verliezen. God is barmhartig voor wie 

hij wil, maar die barmhartigheid geldt altijd mensen die zich in de macht van de zonde bevinden 

(3,9): de hele wereld staat schuldig voor God (3,21). Dat betekent: ook als God zijn toorn toont, doet 

hij dat aan mensen die schuldig voor hem staan en in de macht van de zonde leven! 

Paulus omschrijft niet nader wie hij tot de “voorwerpen van toorn” rekent. Dat wordt echter vol-

doende duidelijk als we letten op wie hij tot de “voorwerpen van ontferming” rekent: “Het voor-

werp van zijn ontferming zijn wij, die Hij heeft geroepen1, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de 

heidenvolken” (9,24).  Met andere woorden: “allen die geloven, allereerst de Joden, maar ook de 

Grieken” (1,16). De “voorwerpen van toorn” zijn dus degenen die niet aan het evangelie gehoor heb-

ben gegeven – Joden (10,16) èn heidenen. 

Als Paulus in 9,22 over de toorn van God spreekt, dan klinkt het eschatologisch perspectief daarin 

duidelijk door. Treft Gods toorn de “voorwerpen van toorn”, dan betekent dat ‘verderf’, ‘ondergang‘ 

(ἀπώλεια)2. Paulus heeft hier ongetwijfeld “de dag van toorn” (2,5) voor ogen. Gelet op het woord 

ἀπώλεια zou men moeten denken aan de algehele vernietiging, het te gronde gaan van de mens. 

Hoewel de tekst dus een eschatologische spits heeft, is daarmee niet alles gezegd. Gods toorn vol-

trekt zich namelijk in eerste instantie in het heden3. Het is Paulus’ verlangen dat (heel) Israël gered 

zal worden (10,1; vgl. 11,14.26); juist daarom worstelt hij met het ongeloof dat hij in Israël, onder zijn 

volksgenoten, aantreft. In dat ongeloof voltrekt zich de toorn waarover Paulus in 9,22vv. spreekt4, zoals 

in het geloof (hetzij van Joden, hetzij van heidenen) Gods ontferming aan het licht komt (9,24). Vooral 

                                                                                                                                                                      
bekeert terwijl de HEER zich had voorgenomen om een koninkrijk uit te rukken, te verwoesten en om te brengen – dan 

kan hij afzien van het onheil waarmee hij het wilde treffen (en omgekeerd). 
1 Met het woord ἐκάλεσεν grijpt hij terug op vers 7, en vooral op vers 12: “Daaruit blijkt, dat alleen het besluit van Gods 

uitverkiezing geldt, onafhankelijk van menselijke daden, slechts afhankelijk van Hem die roept.” Het refereert uiteraard 

ook aan de woorden waarmee Paulus de christenen in de aanhef van de brief aanspreekt: “Ook u hoort bij hen, geroepenen 

(κλητοὶ) van Jezus Christus! Aan u allen in Rome die God liefheeft en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen (κλητοῖς 

ἁγίοις)…” (1,6). 
2 Het zelfstandig naamwoord is verwant met het werkwoord ἀπόλλυμι . Zie daarover op p. 69. 
3 Paul Feine stelt zelfs: “Auch Röm 9 22 wird nicht vom Zorn Gottes im Endgericht gesprochen, sondern von dem in der 

Heilsgeschichte sich auswirkenden Zorn.” (Feine, 1953, p. 195) Hoewel hij er terecht op wijst, dat Gods toorn zich blijkens 

9,22 in het hier en nu aftekent, zet hij zichzelf vast in een tegenstelling die Paulus niet kent (het gaat hier òf om Gods toorn 

in het heden, òf om de komende toorn van God). Evenwichtiger is de benadering van Baarda. Nadat hij heeft opgemerkt 

dat toorn bij Paulus een eschatologische klank heeft, tekent hij aan: “Paulus denkt aan de eschatologische toorn als iets 

transcendents (het is een goddelijke reactie) en als iets finaals (het einde van de geschiedenis), maar tegelijk óók als iets 

immanents (het tekent zich af in de geschiedenis).” (Baarda, 1984, p. 53) 
4 Vgl. Goppelt: “Wer glaubt, dankt dies allein der Gnade Gottes. Er muß daher in allem Unglauben Gottes Verstockung 

sehen und fürchten…” (Goppelt, 1981, p. 460) Hij noemt dat het eerste antwoord dat Paulus geeft op de vraag, waarom 

Israël niet gelooft. Het tweede antwoord op die vraag formuleert Goppelt als volgt: “Aber der Unglaube ist in unlösbarer 

Antinomie dazu nach Röm 9,30-10,21 zugleich Ungehorsam und Schuld des Menschen.” (Goppelt, 1981, p. 461) 
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in 11,7-9 komt dat eerste duidelijk naar voren: “We zien dus dat Israël niet heeft bereikt wat het 

nastreeft. Alleen het uitverkoren deel heeft zijn doel bereikt; de overigen zijn versteend, volgens het 

woord van de Schrift: God heeft hun geest verdoofd, Hij gaf hun ogen die niet zien en oren die niet 

horen, tot op de dag van vandaag. En David zegt: Laat hun tafel voor hen een strik worden, een val, 

een struikelblok, een bestraffing. Mogen hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. Krom 

hun ruggen zonder ophouden.” (WV95). Als Paulus in hoofdstuk 11 schrijft, dat God “de takken die 

aan de boom thuishoorden niet heeft ontzien” (εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο 

– 11,21), dan refereert hij daarmee aan 9,22vv.: Gods toorn betekent dat hij “niet spaart”1. 

Wat Paulus in 9,22 (en in de hoofdstukken 9 tot en met 11 als zodanig) naar voren brengt, ligt in 

het verlengde van wat hij in Romeinen 1 verwoordde: in het ongeloof van zijn volksgenoten voltrekt 

zich Gods toorn, terwijl het tegelijkertijd Gods toorn oproept2. 

3.5.3 Romeinen 10,19 

ἀλλὰ λέγω, μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωϋσῆς λέγει· ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ 
ἔθνει, ἐπ᾽ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 

Maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid 
verwekken door degenen, die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal ik u tot toorn 
verwekken. [ SV ] 

Maar dan vraag ik weer: heeft Israël de boodschap niet begrepen? Welnu, Mozes zegt al: ‘Ik 
zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is, ik daag jullie uit met een volk zon-
der verstand.’ [ NBV ] 

Maar, zeg ik, misschien heeft Israël het niet herkend? Als eerste zegt Mozes: ‘ikzelf zal u ja-
loers maken op wat geen volk mag heten, jegens een volk zonder inzicht zal ik u prikkelen 
tot toorn’. [ NaB ] 

Het verbum παροργίζω in 10,19 betekent ‘boos maken’, ‘toorn opwekken’, ‘tarten’, ‘prikkelen’.  

Paulus citeert hier Deuteronomium 32,21 en volgt de tekst van de LXX daarbij vrijwel letterlijk3. 

Meestal wordt παροργίζω in de LXX gebruikt in een situatie waarin Israël de HEER tot toorn verwekt. 

Deuteronomium 32,19 is een van de weinige teksten waar het omgekeerde gebeurt: de HEER verwekt 

Israël tot toorn, roept bij zijn volk toorn op. De HEER doet dat echter niet zonder reden: daar is on-

trouw en afvalligheid van de kant van het volk aan vooraf gegaan. Met andere woorden: in zijn 

toorn over de zonde van het volk prikkelt de HEER zijn volk ‘tot toorn’. In Deuteronomium 32 wordt 

die toorn van de HEER over de ontrouw van Israël in schrille kleuren getekend4. Deze samenhang in 
                                                      

1 Het werkwoord φείδομαι gebruikt de apostel ook in 8,32: “Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard (οὐκ 

ἐφείσατο); voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd (παρέδωκεν).” Niet sparen = overleveren. Voor de samenhang tussen 

het werkwoord παραδίδωμι en Gods toorn, zie p. 63. 
2 Zie ook de opmerking van Goppelt op p. 93, n. 4. 
3 Paulus vervangt αὐτοὺς tweemaal door ὑμᾶς (wellicht omdat Paulus in diatribe-stijl het gesprek met zijn lezers 

voert?), maar neemt verder de weergave uit de LXX letterlijk over. 
4 “Het vuur van mijn toorn is ontbrand (ִּכי־ֵאׁש ָקְדָח֣ה ְבַאִּפי), dringt door tot de diepten van het dodenrijk, het ver-

zengt de aarde en al wat er groeit, en verteert de grondvesten van de bergen. Ik bedelf hen onder rampen, al mijn pijlen 

verschiet Ik op hen: moordende honger, vernielende pest, verwoestende ziekten. Ik stuur dieren met scherpe tanden en 
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Deuteronomium 32 was Paulus natuurlijk bekend. Ook al spreekt Paulus in (de context van) Romei-

nen 10,19 niet over de toorn van God, met het citeren van Deuternomium 32,21 klinkt daar wel iets 

van mee. Zoals in Deuteronomium 32 de HEER in zijn toorn bewerkstelligt dat heidenen de overwin-

ning over Israël behalen, zo ligt in Romeinen 10,19 de samenhang tussen Israëls ongehoorzaamheid 

en ontrouw enerzijds en Gods ontferming over de heidenen anderzijds. Israël heeft zich aan gerech-

tigheid Gods niet onderworpen (10,3); niet allen hebben aan het Evangelie gehoor gegeven (10,16). 

Ook het citaat van de profeet Jesasja dat Paulus in 10,21 naar voren haalt, onderstreept de zonde van 

Israël: “De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en weerspannig volk.” 

Met uitzondering van het uitverkoren deel is Israël verhard (11,7; vgl. 11,25); en door hun val is het 

heil tot de heidenen gekomen (11,11). Dat laatste is gebeurd “om hen tot naijver (jaloezie) te ver-

wekken” (11,11) – het werkwoord παραζηλόω verbindt dit vers met het citaat in 10,191. 

Zijn (gedeeltelijke) verharding heeft Israël te wijten aan zijn eigen ongeloof en ontrouw, maar 

daarmee is zij ook verbonden met de toorn van God, zoals het citaat in 10,19 ook veronderstelt. We 

zouden het zó kunnen formuleren: in 10,19 uit de toorn van God over het ongehoorzame Israël zich 

hierin, dat heidenen geroepen worden – en dus tot geloof komen en ontferming vinden. De laatsten 

hebben hun behoud in zekere zin aan de ontrouw van Israël te danken (11,11-12). 

3.6 ROMEINEN 12,1-15,7 

3.6.1 De context 

Met Romeinen 12,1 begint het laatste deel van het briefcorpus. Daarin wordt Paulus praktisch. 

Met de aansporingen en richtlijnen die hij hier geeft laat Paulus de christenen in Rome merken, dat 

zijn verkondiging niet tot een losbandig en wetteloos leven leidt en daar al helemaal niet toe wil 

aanzetten. Paulus geeft in 12,1-15,7 ethische richtlijnen, maar het gaat hem om nog méér:  hij kan op 

deze manier tegelijk laten merken dat hij geen man is die onenigheid en verdeeldheid zaait, maar 

veeleer staat voor liefde, eensgezindheid, inschikkelijkheid en het algeheel welzijn van de hele ge-

meenschap. 

De aansporingen die Paulus in deze hoofdstukken zijn lezers op het hart drukt, zijn voor een be-

langrijk deel niet zozeer gericht op de concrete situatie in Rome, maar meer van algemene aard2. Dat 

neemt niet weg dat Paulus al schrijvend zijn aansporingen meer dan eens zal hebben toegespitst op 

(wat hij weet van) de situatie van de christenen in Rome3. De vraag of (en in hoeverre) de geboden 

                                                                                                                                                                      
giftige slangen op hen af. Buiten brengt het zwaard de dood, en in hun huizen de schrik, bij jongemannen en meisjes, bij 

zuigelingen en grijsaards.” (Deuteronomium 32,22-25) 
1 Zie ook 11,14.  Vanaf 11,11 schetst Paulus een nieuw perspectief, waarbij ook het werkwoord παραζηλόω (dat in 10,19 

parallel staat aan παροργίζω) een andere kleur krijgt.  In 11,14 maakt niet God zijn volk jaloers (10,19), maar uit Paulus zijn 

eigen verlangen om “zijn vlees en bloed” jaloers te maken – met de bedoeling “om enigen uit hen te redden” (te weten: 

doordat zij tot geloof in Christus komen). 
2 Zo toont 12,1-21 nauwe verwantschap met passages in de tradionele Joodse wijsheidsliteratuur. Ook daarmee laat 

Paulus merken dat hij zich allesbehalve van de Joodse traditie heeft losgemaakt! 
3 Vooral als het gaat om 13,1-7 (over de gehoorzaamheid aan de overheid) en 14,1-15-7 (over de tegenstellingen tussen 

‘zwakken’ en ‘sterken’) wordt vaak vermoed dat Paulus het oog heeft op concrete ontwikkelingen in Rome. Fitzmyer 



Hoofdstuk 3. Paulus over de toorn van God in zijn brief aan de christenen te Rome 
 
 

 
 
96  Doctoraalscriptie Gert van de Pol 

die Paulus hier geeft gericht zijn op de specifieke situatie in Rome dan wel een algemeen karakter 

hebben, is in het kader van ons onderzoek (12,19 en 13,4.5) nauwelijks van belang. 

De stijl van dit deel van de brief is duidelijk een andere dan in de hoofdstukken ervóór. Maar net 

als in de rest van de brief treffen we ook in dit deel af en toe stijlkenmerken van de diatribe aan, 

bijvoorbeeld in 13,3-6; 14,4.10. 

3.6.2 Romeinen 12,19 

μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ, γέγραπται γάρ· ἐμοὶ 
ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει κύριος. 

18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. 19 Wreekt uzelven 
niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; 
Ik zal het vergelden, zegt de Heere. [ SV ] 

18 Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te 
leven. 19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, 
want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal ver-
gelden.’ [ NBV ] 

18 Als het mogelijk is, wanneer het van u afhangt: houdt met alle mensen vrede, 19 niet 
uzelf wrekend, beminden; nee, geeft plaats aan Gods toorn; want er staat geschreven ‘aan 
mij komt de wraak toe, ik zal teruggeven’, zegt de Heer. [ NaB ] 

De aanwijzingen die de apostel Paulus in Romeinen 12 geeft, zijn in de meeste gevallen niet in de 

vorm van een gebiedende wijs geformuleerd: hij gebruikt vaak een participium, soms een infitini-

vus, en in de overige gevallen een imperativus. In de verzen 18 en 19 is δότε het enige werkwoord 

dat in de gebiedende wijs staat, de participia εἰρηνεύοντες en (μὴ) ἐκδικοῦντες hebben dezelfde, 

gebiedende functie. Paulus drukt de christenen op het hart om met alle mensen in vrede te leven. 

Hij geeft er blijk van te beseffen, dat dit niet altijd lukt: “Houdt zo mogelijk, voor zover het van u af-

hangt, vrede met alle mensen”. Het ligt dan weliswaar niet altijd in onze macht om in vrede met 

anderen te leven, maar we leveren daaraan een belangrijke bijdrage als we ervan afzien onszelf te 

wreken. Paulus preciseert vers 17a als hij in vers 19 de volgende oproep doet: “wreekt uzelf niet, 

geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het 

vergelden, spreekt de Here.” 

Veel vertalingen voegen het woord ‘God’ in deze tekst toe (ook al treffen we dat in geen van de 

handschriften aan): “laat dat over aan Gods toorn” (WV951). Uit de context is wel duidelijk, dat hierbij 

inderdaad aan Gods toorn gedacht wordt2. Paulus roept de christenen immers op zichzelf niet te 

wreken, maar dat aan God over te laten. Daarmee staat Paulus geheel in lijn met het Oude Testament 

en het Jodendom. waar het zichzelf wreken categorisch afgewezen wordt. Esler meent, dat de aan-
                                                                                                                                                                      
meent bijvoorbeeld dat Paulus in zijn concrete aanwijzingen over het betalen van belasting (13,6-7) refereert aan de belas-

tinghervormingen die keizer Nero in die jaren aan het doorvoeren was (Fitzmyer, 1993, p. 35). 
1 Zo ook de NBV en zelfs de NaB! 
2 Origenes overwoog echter ook een andere interpretatie, namelijk dat Paulus de christenen oproept om de toorn van 

een ander mens ruimte te geven (Fitzmyer, 1993, p. 657). Dan is de liefde die je je boze medemens bewijst, dat je jezelf niet 

wreekt en dat je hem de ruimte geeft om eens flink stoom af te blazen… 
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dacht die Paulus hieraan in Romeinen 12 geeft, gezien moet worden in het licht van de Romeinse 

cultuur1.  

‘Wraak’ (ἐκδίκησις) en ‘toorn’ (ὀργή) staan in dit vers parallel: de ‘toorn’ bestaat hierin, dat God 

het kwaad vergeldt. Die vergelding laat nog op zich wachten, maar Paulus verzekert zijn lezers er 

door een citaat uit het Oude Testament2 van, dat God het kwaad dat christenen is aangedaan zeker 

zal vergelden. We kunnen er gerust van uitgaan, dat dit volgens Paulus zal gebeuren op de ‘dag des 

toorns’ (2,5). Hoe God het kwaad dan zal vergelden, vertelt Paulus hier niet. 

Wel tekenen we aan, dat Paulus bij ‘de toorn’ zeker niet denkt aan een “principle of retribution 

inherent in a moral universe”3. God zelf zal het vergelden, onderstreept de apostel met een beroep 

op het Oude Testament: Hem komt ook de wraak toe.  

In dit verband is het zinvol de opmerking van Peels in herinnering te roepen: “Het affectieve 

moment dat in de toorn van God meekomt, ontbreekt bij de notie van Gods wraak, die een meer 

juridische lading heeft”4. In Romeinen 12 ligt in elk geval de nadruk niet op het affectieve moment, 

maar op het feit dat God het kwaad vergeldt en zo degene die onrecht moest leiden recht doet. 

Het is de vraag, wat Paulus precies voor ogen heeft met 12,20-21. Wat hij van de christenen 

vraagt, is duidelijk: het kwaad dat hen is aangedaan niet wreken, maar met daden van liefde en 

barmhartigheid beantwoorden. Maar waaraan denkt Paulus precies als hij schrijft dat je zo “vurige 

kolen op zijn hoofd zult hopen”5 en als hij daaraan de (samenvattende) oproep toevoegt: “Laat u niet 

overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”? ‘Vurige kolen’ kunnen naar 

het oordeel verwijzen. Paulus zou dan bedoelen dat God degene die kwaad doet, maar met liefde 

tegemoet wordt getreden, in het oordeel des te zwaarder zal treffen. In oude egyptische teksten 

daarentegen staat het beeld van een man die een bekken met gloeiende kolen op zijn hoofd draagt 

voor het doen van boete en daarmee voor bekering6. Als dit het beeld is dat de woorden van Paulus 

stempelt7, dan bedoelt hij juist het omgekeerde: de liefde die christenen hun vijand bewijzen kan 
                                                      

1 In het Romeinse rijk bestond er een sterke scheiding tussen de geschoolde elite en de rest van de samenleving. Wie 

tot de elite behoorde, waakte voor en werkte aan zijn fama, zijn reputatie. Ieder in het Romeinse rijk begrijpt, dat een lid 

van de elite het niet over zijn kant kan laten gaan, als een ander zijn eer schendt; hij zal met alle middelen proberen zijn 

fama te herstellen, en dat gebeurt vooral door zich op de verantwoordelijke persoon te wreken. “A Roman risked losing a 

great deal of prestige if he gained a reputation for reconciling hostilities too easily” (Esler, 2003, p. 80). 
Als we de sociale afkomst van de meeste christenen in Rome in ogenschouw nemen (veelal uit de lagere sociale klas-

se!), is het de vraag of deze opmerkingen van Esler wel hout snijden. 
2 Nadat Paulus in 10,19 vers 21 uit Deuteronomium 32 heeft geciteerd, haalt hij hier vers 35 uit dat hoofdstuk aan. Het 

citaat wijkt nogal af van de LXX, maar in deze bewoordingen keert het telkens in de christelijke traditie terug (zie bijvoor-

beeld Hebreeën 10,30). De formulering zoals Paulus die kiest lijkt erg op die van de Targum Jerushalmi II:  “Mij komt de 

wraak toe, en Ik ben het, die vergeldt.” (zie Wilckens, 1989, p. 25) 
3 Dodd, 1947, p. 201. 
4 Peels, 1992, p. 246. Peels tekent daarbij tegelijk aan,  dat in veel oudtestamentisch tekstmateriaal de wraak van God 

gepaard gaat met zijn toorn en grimmigheid. 
5 Paulus citeert hier Spreuken 25,22. 
6 Wilckens, 1989, p. 26. 
7 Lekkerkerker refereert aan een targum bij Spreuken 25,21, die in vertaling als volgt zou luiden: “gloeiende kolen zult 

gij op het hoofd van uw vijand (uw hater) hopen, en God zal hem aan u overgeven, d.i. hem tot uw vriend maken” (Lekker-

kerker, 1965, p. 127). 
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hem tot boete, inkeer en geloof leiden, en zo zijn redding worden1. Deze ‘missionaire’ spits is in het 

licht van andere cruciale momenten in deze brief niet uitgesloten. Het grijpt dan terug op Christus’ 

liefde voor zijn vijanden (5,10), en komt in de buurt van Paulus’ verlangen om zijn volksgenoten “tot 

afgunst te prikkelen en er althans enkelen van te redden” (11,14). Als we de tekst zo moeten lezen, 

dan is de liefde van de christenen er mede op gericht, dat de vijand tot inkeer komt en de toorn van 

God juist zal ontgaan. 

3.6.3 Romeinen 13,4.5 

3 οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι 
τὴν ἐξουσίαν· τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς· 4 θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς 
τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ 
διάκονός ἐστιν ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. 5 διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ 
μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. 

3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij 
nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; 4 Want zij is Gods 
dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet 
tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. 5 
Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des ge-
wetens wil. [ SV ] 

3 Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat 
slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u 
prijzen, 4 want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet 
wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in 
dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze 
Gods toorn. 5 U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, 
maar ook omwille van uw geweten. [ NBV ] 

3 Want de overheidspersonen zijn niet te vrezen voor het goede werk maar wel voor het 
kwade; wil je niets te vrezen hebben van de gezagsmacht? – doe het goede en je zult van 
haar lof hebben! 4 Want diaken van God is zij, jou ten goede. Maar als je het kwade doet, 
wees dan bevreesd! Want niet voor niets draagt zij het zwaard, - want daken van God is zij, 
een wreker tot in een toorngericht voor wiehet kwade bedrijft. 5 Daarom is er noodzaak 
zich onder haar te stellen, niet alleen om het toorngericht maar ook omwille van het gewe-
ten. [ NaB ] 

In de commentaren komt vrijwel altijd de vraag aan de orde, of Romeinen 13,1-7 wel in de brief 

thuis hoort. Dat is begrijpelijk: 13,8 lijkt naadloos aan te sluiten bij 12,21. Niemand zou de passage 

over de gezagsdragers gemist hebben! Qua stijl wijkt het nogal af van de omgeving waarin het staat, 

en een specifiek christelijk element ontbreekt. Sommige exegeten menen daarom, dat Paulus in 

13,1-7 een bestaande tekst met hellenistisch-Joodse vermaningen heeft ingeschoven. Anderen gaan 

                                                      
1 Zo bijvoorbeeld Barrett: “In view of v. 21, it can scarcely be doubted that the ‘burning coals’ are the fire of remorse. If 

an enemy is treated in this way he may well be overcome in the best possible fashion – he may be ashamed of his own 

contrasting behaviour as to become henceforth a friend.” (Barrett, 1991, p. 223) Idem Wilckens: “V20 muß vielmehr, weil 

mit ἀλλά eingeführt, etwas Positives im Blick auf das Geschick des Feindes bedeuten, nämlich daß er dem Zorngericht 

entgeht, weil der Christ so auf Seine Bosheit reagiert, wie Gott in Christus auf die Sünde seiner Feinde reagiert hat (5,8).” 
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ervan uit dat het gedeelte in een later stadium aan de brief is toegevoegd1, hoewel er geen hand-

schriften zijn die deze hypothese ondersteunen. 

Bij nader inzien liggen er echter allerlei verbindingslijnen tussen 13,1-7 en de context waarin de-

ze passage staat2. Vanaf 12,9 drukt Paulus de christenen op het hart om niet alleen elkaar, maar zelfs 

de vijand lief te hebben. Het komt er dan bijvoorbeeld op aan om geen wraak te nemen. Wraak moe-

ten we aan God overlaten – hij zal het kwaad dat ons wordt aangedaan zeker vergelden (12,19). 

Daarom kunnen we ons tegenover iedereen concentreren op het doen van het goede. (12,21)3.  

Op dat doen van het goede komt Paulus in 13,3 terug: ook ten opzichte van de gezagsdragers4 zul-

len we het goede doen, en daarbij hoort dat we hen erkennen en ons niet tegen hen verzetten. Dan 

zullen we ook niet in angst voor hen hoeven te leven. In dat verband komt Paulus ook terug op wat 

hij in het vorige hoofdstuk schreef: dat we de wraak, de vergelding aan God zullen overlaten. De 

apostel voegt er nu aan toe: waar het om vergelding van het kwaad gaat, spelen ook de gezagsdra-

gers een rol5. Dat komt wat Paulus betreft niet in mindering op wat hij eerder zei (namelijk: dat we 

de wraak aan God moeten overlaten), want “de macht”6 staat “als toornende wreekster” in dienst 

van God. 

De laatste verzen van deze passage sluiten op hun beurt nadrukkelijk aan bij het vervolg (13,8). 

Paulus benadrukt in 13,7 namelijk dat we iedereen het verschuldige moeten betalen: belasting een 

wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eerbetoon toekomt. De 

overgang naar 13,8 is dan vloeiend7: “zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben”. Daar-

mee komt Paulus weer terug bij waar hij mee begonnen was:  “Laat uw liefde oprecht zijn” (12,9). 

Wat Paulus over de gezagsdragers8 zegt, spoort met wat we daarover in het Oude Testament le-

zen en met algemeen gangbare opvattingen binnen het Jodendom9. Koningen zijn in Israël geen 

                                                      
1 Als dat het geval zou zijn, dient zich de vraag aan, hoe het toch mogelijk is dat een auteur deze woorden op deze 

plaats heeft ingevoegd. Als wij eenmaal de indruk hebben dat de tekst hier eigenlijk niet past, is dat op zich geen reden om 

te veronderstellen dat Paulus het dus wel niet zelf gedaan zal hebben. 
2 Dunn (Dunn, 1988, p. 758) wijst in navolging van Heiligenthal ook nog op de thema’s die 2,7-11 enerzijds en 13,3-4 an-

derzijds gemeenschappelijk hebben. 
3 Paulus verbindt de liefde nauw met het doen van het goede, zoals uit 12,9 blijkt: “Uw liefde moet oprecht zijn. Verfoei 

het kwaad, houd vast aan het goede”. 
4 Paulus heeft het hier over de ἐξουσίαι en de ἄρχοντες. Het woord abstracte woord ‘overheid’ is hier niet echt op zijn 

plaats, en we hoeven ook zeker niet in de eerste plaats aan de keizer te denken. 
5 De kernwoorden die 13,1-7 verbinden met wat daaraan vooraf ging zijn: ἐκδικοῦντες / ἐκδίκησις (12,19) en ἔκδικος 

(13,4);  δότε τόπον τῇ ὀργῇ (12,19) en εἰς ὀργὴν / διὰ τὴν ὀργὴν (13,4.5). 
6 ἐξουσία (enkelvoud), die echter lijkt samen te vallen met ἄρχοντες (meervoud, vs. 3). 
7 In de woorden τὰς ὀφειλάς in vers 7 en ὀφείλετε in vers 8 wordt de verbinding tussen beide verzen zichtbaar. 
8 Het woord ἐξουσίαι refereert op andere plaatsen in het Nieuwe Testament aan demonische machten. maar daar kan 

hier geen sprake van zijn. Paulus roept de christenen immers op om zich aan de ‘machten’ te onderwerpen, en het is niet 

denkbaar dat hij de christenen zou vragen zich aan demonische machten te onderwerpen. 
9 Laub stelt daarom zelfs: “The Paul who speaks in Rom 13:1-7 is not the ‘apostle of Jesus Christ’ but the diaspora Jew’”. 

(citaat bij Dunn, 1988, p. 761). 
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‘goden(zonen)’, maar wel door de HEER aangesteld: “Hij zet koningen af en stelt koningen aan”1. Zo 

staan de gezagsdragers in dienst van God, schrijft Paulus in vers 4 – om er aan toe te voegen: “u ten 

goede”. Die interpretatie van die laatste woorden zijn van belang voor ons onderzoek. Bedoelt Pau-

lus met εἰς τὸ ἀγαθόν dat de gezagsdrager er “tot ons welzijn” is2, of dat de gezagsdrager in Gods 

dienst is aangesteld “om ons aan te sporen het goede te doen”3? Gelet op het feit dat Paulus in deze 

verzen ‘goed doen’ tegenover ‘slecht doen’ plaatst, lijkt dat laatste voor de hand te liggen4. De struc-

tuur van de verzen 3 en 4 werpt daarop echter een ander licht. Die ziet er namelijk als volgt uit (de 

verzen 3b-4a zijn in de linker-, vers 4b in de rechterkolom afgedrukt): 

 

3 οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος  
τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ  
ἀλλὰ τῷ κακῷ.  

 

θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν·  
τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·  

 
ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ·  
οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· 

4 θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν  
σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν.  

θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν  
ἔκδικος εἰς ὀργὴν  
τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. 

 

De parallellie van vers 3b-4a enerzijds en vers 4b anderzijds is van belang: 

• Het werkwoord φοβέω treffen we zowel in 3b als in 4b aan; 

• τὸ ἀγαθὸν ποίει in vers 3b staat in contrast met τὸ κακὸν ποιῇς in vers 4b; 

• tegenover ἔπαινον (‘lof’) in 3b staat τὴν μάχαιραν (‘het zwaard’) in 4b; 

• de zinsneden θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν in 4a en 4c komen overeen; 

• σοὶ in 4a correspondeert met τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι in 4c; 

• de woorden εἰς τὸ ἀγαθόν in 4a staan tegenover (ἔκδικος) εἰς ὀργὴν in vers 4c. 

Als we deze structuur in het oog houden, blijkt het terecht dat bijvoorbeeld de WV95 vers 4a als 

volgt vertaalt: “Want de gezagsdrager staat in dienst van God, voor uw welzijn.” Het contrast tussen 

εἰς τὸ ἀγαθόν in 4a en (ἔκδικος) εἰς ὀργὴν maakt dat duidelijk: 

                                                      
1 Daniël 2,21. Zie in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld Johannes 19,11: “U zou over Mij geen enkele macht hebben als 

u dit niet door de hemel vergund was.” Vergelijk ook Wijsheid van Salomo 6,1.3:  “Luister dus, koningen, … want uw macht 

is afkomstig van de Heer en uw heerschappij van de Allerhoogste…” Dezelfde opvatting komen we ook bij Flavius Josephus 

tegen: “… no one obtains the government without God’s assistance” (Josephus, 1996, p. ii.140). 
2 Zo bijvoorbeeld WV95 en NBV.  
3 In die richting vertalen de EÜ (“Sie steht im Dienst Gottes und verlangt, dass du das Gute tust”) en de GNBDE (“Denn 

die staatliche Macht steht im Dienst Gottes, um dich zum Tun des Guten anzuspornen”). Blijkens zijn vertaling kiest ook 

Barrett voor deze opvatting: “for he is God’s servant, appointed to promote what is good” (Barrett, 1991, p. 227). 
4 Om die reden kiest Wilckens voor deze uitleg: “In dieser Funktion, Böses zu bestrafen und Gutes zu belobigen, fun-

giert die staatliche Gewalt als Gottes Dienerin. Als solche soll sie bei jedem einzelnen zum Tun des Guten hinwirken. Daß 

»für dich zum Guten« in diesem Sinn gemeint ist, zeigt die Fortsetzung.” (Wilckens, 1989, p. 35) 
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• Wie goed doet, hoeft van de gezagsdrager niets te vrezen: hij zal lof van hem ontvangen. 

De gezagsdrager is dienaar van God: voor hem ten goede (tot zijn welzijn). 

• Wie kwaad doet, moet de gezagsdrager vrezen: hij zal het zwaard tegen hem inzetten. 

De gezagsdrager is dienaar van God: voor hem een wreker tot toorn (straf). 

De toorn waarvan in deze tekst sprake is, wordt concreet aangeduid met ‘het zwaard’1. Het te-

genbeeld daarvan is: welzijn en lof ontvangen.  

‘De toorn’ waarover vers 4c spreekt, kan wellicht het beste vertaald worden met ‘straf’, zoals ver-

schillende vertalingen doen2. Die vertaling heeft overigens wel één groot nadeel: zo raakt gemakke-

lijk uit het zicht dat volgens Paulus de gezagsdragers een rol spelen in het ten uitvoer brengen van 

Gods toorn over het kwaad. Want dat wordt ons uit 13,1-7 wel duidelijk: als de gezagsdrager het 

kwaad straft, dan is hij op dat moment dienaar van God. Dat wil zeggen: “it is the just wrath of God 

which is acting through it”3. De NBV heeft geprobeerd hieraan op parafraserende wijze recht te 

doen: “en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn”. 

We stuiten in Romeinen 13 daarmee op een gedachte die we in het Oude Testament volop aan-

treffen: God gebruikt aardse machten (als instrumenten in zijn hand) om zijn toorn ten uitvoer te 

brengen4. Gods toorn realiseert zich in de straffen die aardse machthebbers geven aan hen die 

kwaad doen5.  

                                                      
1 Als Paulus in 4b ‘het zwaard’ noemt, staat dat ongetwijfeld voor alle maatregelen die de overheid kan nemen om het 

kwaad te straffen. Daar hoort de doodstraf (kruisiging!) bij, maar ook bijvoorbeeld gevangenneming en geselingen. 
2 De NBG (‘toornende wreekster’) is op dit punt feitelijk een uitzondering. Zelfs de (altijd zo concordant vertalende) SV 

vertaalt hier met ‘straf’! 
3 Black, 1973, p. 159. Zo ook Barrett: “The state takes its place as avenger, bringing the wrath of God himself to bear 

upon evil-doers. It is thus, paradoxically, an instrument of God’s long-suffering (ii. 4), for through this partial manife-

station of his wrath the power of evil is restrained and its final judgment and defeat deferred.” (Barrett, 1991, p. 227) Vgl. 

ook Wilckens: “Man muß sich der Gewalt unterordnen, weil man sonst durch ihre Reaktion als Gottes Dienerin mit Gottes 

Zorngericht zu tun bekommt.” (Wilckens, 1989, p. 36) Dunn verwoordt het als volgt: “As in 12:19, ὀργή denotes divine 

wrath (as “avenger” he is “God’s servant”), but not the final eschatological wrath of 2:5.” (Dunn, 1988, p. 765) 
4 Zie bijvoorbeeld Jesaja 5,26-29; 7,18-20; 8,7-8; 10,5-6.25-26; 13,4-5. Een koning die een werktuig is om de toorn van de 

HEER ten uitvoer te brengen, kan overigens tegelijkertijd onder vernietigende kritiek van de HEER komen te staan. Zie 

bijvoorbeeld 10,5vv.: “Wee Assur, de roede van mijn toorn,  de stok die Ik in mijn woede hanteer.  Ik zend hem naar een 

goddeloos land,  naar een volk dat mijn toorn opwekte, om er te plunderen en te roven, om het als straatvuil te vertrap-

pen.  Hij had echter een ander doel, en andere plannen in zijn hart:  zijn hart was eropuit te verdelgen en talloze volken uit 

te roeien.” 
5 Paulus reflecteert hier niet op een situatie waarin de overheid nalaat het goede dat mensen doen te prijzen en het 

kwade te straffen. Was de overheid zo’n voorbeeldige “dienares van God”? Als Paulus deze brief schrijft, is Nero Keizer van 

het Romeinse Rijk. Op dat moment was Nero echter nog niet de ambitieuze en moorddadige tyran die hij later (vanaf on-

geveer 60 na Chr.) zou worden. “At that time Nero was basking in what a later historian of the fourth century referred to 

as Neronis quinquennium, “the five-year period of Nero” …, the best period of the empire since the death of Augustus.” 

(Fitzmyer, 1993, p. 26) 

Verder moeten we niet vergeten, dat Paulus leefde in de verwachting van het naderende einde: “Wo die »Wesensge-

stalt« dieser Welt seit dem Anbruch der endzeitlichen Heilswelt in der Auferstehung Christi schon im Vergehen ist, hat 

alles Zeitliche für Christen nur noch begrenzte Bedeutung (1Kor 7,29ff)…” (Wilckens, 1989, p. 40)  
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In vers 5 keert het woord ὀργή nog een keer terug: het is nodig zich (aan de gezagsdragers) te 

onderwerpen, “niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil”1 (οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν 

ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν). De NBV geeft hier opnieuw een nadrukkelijke verwijzing naar Gods 

toorn: “U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille 

van uw geweten.” De meeste andere vertalingen kiezen ervoor het woord ὀργή weer te geven met 

straf. Wat Paulus in deze woorden naar voren wil brengen is wel duidelijk. De WV95 geeft dat helder 

weer: “Daarom is het nodig dat u zich naar haar schikt, niet alleen uit vrees voor straf, maar ook ter 

wille van een goed geweten.” Het woord ‘vrees’ is hier ingevoegd, maar dat is gelet op de voorgaan-

de verzen (φοβέω!) terecht en in lijn met wat Paulus wil zeggen. Vrees voor straf (ὀργή) beschouwt 

Paulus als een legitieme reden om de gezagsdragers te gehoorzamen, al moet het daar (zeker voor 

een christen) niet bij blijven. Als Paulus nadrukkelijk ook ‘het geweten’ (“terwille van een goed ge-

weten”) noemt, kan men zich afvragen of hij daarbij vooral aan de christen denkt, of aan ieder 

mens2. Paulus fundeert zijn appel in 13,1-7 telkens in de erkenning dat de gezagsdrager dienaar van 

God is, en dat doet vermoeden dat hij vooral aan het goede geweten van de christen denkt3.  

                                                      
1 Vertaling NBG. 
2 Vergelijk 13,1. In dit geval zou er een verbinding liggen met 2,15: “Zij tonen dat wat de wet vereist, in hun hart ge-

schreven staat. Hun geweten getuigt daarvan…”. 
3 “… dann meint Paulus, daß der Christ den Staat als »Setzung Gottes« (VV1f) und in seiner Funktion des Wächters über 

Gut und Böse als »Gottes Diener« (VV 3f) zu verstehen fähig ist und ihm darum nicht nur wegen seiner Schwertgewalt, 

sondern vor allem wegen des »Mitwissens« dieser seiner Gottesbezogenheit zu gehorchen hat.” (Wilckens, 1989, p. 36) 
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Evaluatie en conclusies 

In dit hoofdstuk evalueren we ons onderzoek en trekken we conclusies. We doen dat aan de hand 

van de vragen die we aan het einde van de eerste twee hoofdstukken hebben geformuleerd.  

1. Welke synoniemen of antoniemen treffen we in de tekst of de pericoop aan voor het woord 
‘toorn’, en wat kunnen we daaruit opmaken? Welke andere woorden in het tekstverband be-
horen tot het taalveld van ‘de toorn’? 

Paulus gebruikt in de brief verschillende woorden, die in het verlengde liggen van ὀργή, of 

juist het tegenbeeld daarvan vormen. Hieronder geven we daarvan een overzicht. Het gaat 

enerzijds om synoniemen en antoniemen, anderzijds om woorden die in de teksten in het ver-

lengde van ὀργή blijken te liggen – of daarvan het tegendeel vormen.  

 

De volgende woorden liggen dicht tegen ὀργή aan: 

dood θάνατος (1,32; vgl. ook 7,5.10.13.24) 

strafwaardig (voor God) ὑπόδικος (3,19)1 

[openbaring van] het rechtvaardig oordeel van God [ἀποκαλύψεως] δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ (2,5) 

gramschap θυμός (2,8) 

verdrukking en benauwing θλῖψις καὶ στενοχωρία (2,9) 

oneer  ἀτιμία (9,21) 

zijn macht τὸ δυνατὸν αὐτοῦ (9,22) 

verderf, ondergang ἀπώλεια (9,22; vgl. ὄλεθρος in 1 Thessaloni-

cenzen 5,3) 

niet sparen οὐκ ἐφείσατο (11,21) 

wraak, vergelden ἐκδικέω, ἐκδίκησις, ἀνταποδώσω (12,19) 

het zwaard ἡ μάχαιρα (13,4) 

wreker ἔκδικος (13,4) 

 

Contrasterend met ὀργή zijn: 

heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν (2,7) 

het eeuwige leven  ζωὴν αἰώνιον (2,7) 

eer  τιμή (9,21) 

barmhartigheid ἔλεος (9,23) 

[de rijkdom van] zijn heerlijkheid [τὸν πλοῦτον] τῆς δόξης αὐτοῦ (9,23) 

heerlijkheid  δοξά (9,23) 

lof ἔπαινος (13,3) 

welzijn τὸ ἀγαθόν (13,4) 

                                                      
1 In par. 3.2.1 (p. 55) constateerden we, dat 1,18 gelezen kan worden als het opschrift boven het tekstgedeelte dat door-

loopt tot 3,20. Aan het einde van dit gedeelte (3,19-20) formuleert Paulus wat hij in 1,18 schreef nog eens met andere 

woorden. 
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Bij de behandeling van de overige vragen zal aan de orde komen, wat we uit dit overzicht 

kunnen opmaken.  

2. Wat vernemen we in de context over het subject van de toorn, God?  

Zowel de uitdrukking dat “de toorn van God wordt geopenbaard1” (1,18; 2,5) als de momen-

ten waarop Paulus spreekt over Gods “(grote) lankmoedigheid” (2,4; 9,22) brengen tot uit-

drukking dat de ‘regie’ over de toorn geheel bij God zelf ligt. Hij “doet de toorn ondergáán” 

(ἐπιφέρων τὴν ὀργήν – 3,5) en doet de belofte dat hij het kwaad en het onrecht zal vergelden 

(12,19). Paulus verbindt Gods toorn (c.q. de openbaring daarvan) dan ook met zijn wil (9,22)2. 

God heeft zichzelf, om het zo te zeggen, ook in zijn toorn volkomen in de hand3. In dat ver-

band onderstreept Paulus ook, dat er geen onrechtvaardigheid is bij God. Met andere woor-

den: zijn toorn is “righteous indignation”4. 

Als Paulus in hoofdstuk 9 over Gods toorn spreekt, paart hij dat met een grote nadruk op 

de soevereiniteit van God. De apostel trekt daarmee lijnen die we heel goed uit het Oude Tes-

tament herkennen en het is dan ook niet toevallig dat in hoofdstuk 9 bijna elk vers een citaat 

uit het Oude Testament bevat dan wel verwerkt. 

Kondigen de oudtestamentische profeten aan dat de toorn van de HEER over Israël (of een 

ander volk) zal losbarsten, dan doen ze dat soms in beelden waar de woede van af spat5. Dat is 

geen kwestie van humanisering van het godsbeeld; integendeel, het onderstreept juist de 

vrijmacht van de HEER6. Paulus gebruikt geen beelden die het affect waarmee Gods toorn ge-

paard gaat naar voren halen, maar tekent – geheel in lijn met het Oude Testament – God wel 

als soevereine Heer “die zich ontfermt over wie hij wil en die verhardt wie hij wil” (9,18). 

Dat betekent niet dat Gods toorn en zijn ontferming elkaar in evenwicht houden. Als hij 

zijn toorn wil demonstreren en zijn macht tonen, is dat uiteindelijk vooral omdat hij de rijk-

dom van zijn heerlijkheid bekend wil maken over de voorwerpen van ontferming. Het citaat 

dat Paulus in 9,14 aanhaalt7 is vooral bedoeld om aan te tonen, dat God trouw is aan zijn 

woord en dat zijn handelen consistent is – ook en juist als hij nu heidenen laat delen in de be-

loften die hij aan Abraham en zijn nageslacht heeft gedaan. 
                                                      

1 Namelijk door God zelf (passivium divinum). 
2 Dat God zijn toorn wil tonen, blijkt indirect ook uit 4,15: de wet bewerkt toorn. De wet is “heilig, rechtvaardig en 

goed”. Hij is echter niet gegeven om de mens rechtvaardig te maken, maar om de zonde bloot te leggen, de zonde te doen 

kennen (3,20; 7,7). God heeft de wet gegeven om zijn (terechte) toorn te tonen over alle goddeloosheid en onrecht van 

mensen! 
3 Anders dan sommige goden waarvan de volkeren om Israël heen verhalen. Zie bijvoorbeeld par. 1.2, p. 9. 
4 ABD, volume 6, p. 991. 
5 Zie Ringgren, 1963, pp. 107-113. Hij bespreekt Jesaja 30,27-33; Psalm 18,9vv.; 50,3; 77,18v.; Jeremia 23,19v.; 30,23v.; 

Jesaja 13,3vv.; 34,1vv.; Nahum 1,2vv.; Klaagliederen 2,21v.; Jesaja 63,1-6. 
6 Zie de opmerkingen daarover in par. 1.4.2 (p. 15). “Royal policy is accountable to no factor other than the king him-

self” (ABD, volume 6, p. 994). “Yahweh’s wrath is a component not of emotion but rather of omnipotence” (ABD, volume 6, 

p. 995). 
7 “Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.” 
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In hoofdstuk 9 gaat Paulus heel ver in het onderstrepen van de goddelijke vrijmacht. Hij 

tekent God daar met het beeld van de pottenbakker. In bijvoorbeeld Jeremia 18 functioneert 

dat beeld om duidelijk te maken dat de HEER in zijn vrijmacht – en als reactie op menselijke 

bekering of afval – telkens weer een ander plan kan trekken. In Romeinen 9 lijkt het beeld 

echter alle menselijke verantwoordelijkheid weg te nemen. We horen er over “voorwerpen 

van toorn, voor de ondergang toebereid” en over “voorwerpen van ontferming, de hij tot 

heerlijkheid heeft voorbestemd”. Toch blijft ontferming het kernwoord. Het keert aan het 

einde van Romeinen 11 nadrukkelijk terug. Daar zien we dat Gods vrijmacht en ontferming 

betekenen, dat met “voorwerpen van toorn, voor de ondergang toebereid” toch nog niet het 

laatste woord gezegd is. Spreekt Paulus in 9,22 uit dat God zijn macht (τὸ δυνατὸν αὐτοῦ) be-

kend wil maken, in 11,23 krijgt die macht een specifieke invulling als Paulus opmerkt dat God 

bij machte is (δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς) hen (de takken die nu zijn weggebroken) opnieuw te 

enten. 

3. Wat vernemen we in de context over het object van de toorn? 

In het Oude Testament zijn twee tendenzen waar te nemen die in het spreken over de 

toorn van de HEER doorwerken. We bedoelen de individualiserende tendens, en het verschijnsel 

dat de toorn van de HEER in toenemende mate een eschatologische klank krijgt1. Die tendenzen 

zetten zich in Nieuwe Testament (en dus ook bij Paulus) door. In de brief aan de christenen te 

Rome vernemen we niet over Gods toorn die wordt uitgegoten over een heel volk (Israël of 

een ander volk), en bij Gods moeten we vooral aan het eschaton denken (zie hieronder, p. 

108vv).  

De individualiserende tendens krijgt in de brief een opvallende, universalistische wending: 

Gods toorn raakt alle mensen – zowel de Jood als de Griek. In 2,6vv. lijkt Paulus er weliswaar 

van uit te gaan, dat niet alle mensen “toorn en gramschap” wacht: “aan wie het goede doet en 

daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven” 

(2,7). Dat is echter maar schijn. De spits van wat Paulus daar schrijft, ligt namelijk in vers 11: 

“Want God kent geen aanzien des persoons”, hij zal ieder mens – Jood of Griek – vergelden 

naar zijn werken (2,6). Nadat Paulus dat heeft vastgesteld, zet hij de volgende stap: als God ie-

der mens vergeldt naar zijn werken, zal blijken dat niemand rechtvaardig is (3,10); allen (Joden 

zowel als Grieken) worden dan in staat van beschuldiging gesteld (3,9); de hele wereld staat 

schuldig voor God (3,19); niemand zal op grond van zijn werken als rechtvaardig beschouwd 

worden (3,19-20); allen hebben gezondigd (3,23). 

Het hoofdthema van de brief (1,16-17) werkt zo dus door in de manier waarop Paulus over 

Gods toorn spreekt. Het Evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, 

eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. “Want er is geen onderscheid: want allen hebben 

gezondigd en zijn verstoken van de glorie van God, en worden gerechtvaardigd om niet, uit 

zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” (3,23-24).  

                                                      
1 Zie par. 1.4.4. 
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4. Wat heeft de toorn van God opgeroepen? Wordt de toorn (uitsluitend) opgeroepen door het 
handelen van het object, of wordt de toorn hier (ook) gerelateerd aan Gods wil? 

In het licht van het Oude Testament en het Jodendom verbaast het niet, dat de toorn van 

God getekend wordt als zijn reactie op menselijke zonde: “over alle goddeloosheid en onge-

rechtigheid van mensen” (ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων – 1,18). Paulus sluit aan 

bij wijsheidsliteratuur die de afgoderij tekent als de bron van alle kwaad en onrecht. De diep-

ste zonde ligt wel hierin, dat de mens God niet als God verheerlijkt en dankt (δοξάζω en 

εὐχαριστέω – 1,21), het schepsel boven de Schepper vereert en dient (σεβάζομαι en λατρεύω – 

1,25), God niet erkent (ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει – 1,28). Al het andere kwaad komt daaruit voort. 

Voor Israël ligt de zaak niet wezenlijk anders. Zijn diepste zonde ligt daarin (9,32), dat het 

meende te kunnen steunen op vermeende daden, en niet op geloof (dat God als God erkent, 

verheerlijkt en dankt).  

Als zonden die Gods toorn oproepen noemt Paulus: weerbarstigheid en onboetvaardigheid 

van hart (κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν – 2,5); zichzelf zoeken, de 

waarheid ongehoorzaam en de ongerechtigheid gehoorzaam zijn (τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ 

ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ – 2,8); het kwade bewerken (κατεργάζομαι τὸ 

κακόν – 2,9); goddeloosheid (ἀσεβής – 5,6) en vijandschap tegen God (ἐχθροὶ ὄντες – 5,10);  

kwaad doen (τὸ κακὸν ποιέω – 13,4), kwaad bedrijven (τὸ κακὸν πράσσω – 13,4). 

Gods toorn is dus “a reaction to human history, an attitude called forth by human 

(mis)conduct”1. Toorn is geen eigenschap van God, zoals zijn liefde en zijn heiligheid dat wel 

zijn.  

In Romeinen 1,24.26.28 zou je de indruk kunnen krijgen, dat Gods toorn niet zozeer een re-

actie is op de menselijke zonde, maar daar zelfs de oorzaak van is. We lezen daar dat God 

mensen uitlevert (παραδίδωμι) “aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam ont-

eren” (1,24), “aan onterende hartstochten”2 (1,26), “aan hun nietswaardige gezindheid, zodat 

zij alles doen wat niet te pas komt” 3 (1,28). Toch moet het ons niet ontgaan dat de toorn 

waarover Paulus spreekt wordt opgeroepen door alle goddeloosheid en ongerechtigheid van 

mensen die hem niet als God erkennen, vereren en danken. Daarom4 geeft hij hen prijs, levert 

hij hen uit. Hij geeft hen over aan de goden die zij dienen en aan de macht waaraan zij ver-

slingerd zijn geraakt: de zonde. De toorn van God rust op hen5 en dat kan alleen maar tot de 
                                                      

1 ABD, volume 6, p. 991. 
2 Paulus concretiseert dat als volgt: “Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. 

Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: 

mannen plegen ontucht met mannen.” (1,26-27) In de hedendaagse discussies rondom homoseksualiteit en de Bijbel spe-

len deze woorden natuurlijk vaak een rol. De vragen die daarmee verbonden zijn vallen uiteraard buiten het bestek van 

deze scriptie.  
3 Paulus geeft daarvan de volgende invulling: “Vervuld zijn zij van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en 

slechtheid; vol nijd, bloeddorst, ruzie, bedrog en kwaadaardigheid. Roddelaars zijn het, lasteraars, haters van God, verme-

tel, verwaand, protserig, vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandig, onbestendig, zonder 

liefde en zonder mededogen.” (1,29-31) 
4 διό (1,24), διὰ τοῦτο (1,26.28). 
5 Vgl. Johannes 3,36. 
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dood leiden (1,32). De relatie tussen Gods toorn en de menselijke zonde wordt hier beschreven 

op een manier die maar slecht past in modern-westerse denkpatronen van oorzaak en gevolg 

(en de bijbehorende uiteenrafeling van de onderscheiden verantwoordelijkheden). Welke 

vragen je daarbij ook kunt hebben, het is duidelijk dat de toorn van God ook in 1,24vv. wordt 

opgeroepen door de menselijke zonde. 

Dat lijkt in Romeinen 9 anders te zijn, met het centrale adagium dat God zich ontfermt 

over wie hij wil en dat hij verhardt wij hij wil (9,18). Dat wordt geïllustreerd aan de hand van 

enkele voorbeelden uit het Oude Testament, zoals Farao (“Daarom juist heb Ik u laten op-

staan1, om in u mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel 

de aarde” – 9,17) en Jakob en Ezau (“En reeds voor zij waren geboren en iets goeds of kwaads 

hadden gedaan …” – 9,11). In het verlengde hiervan spreekt Paulus in de verzen 22-24 uit dat 

God de “voorwerpen van toorn, voor de ondergang toebereid” met veel lankmoedigheid heeft 

verdragen, en wel om (in hen) zijn toorn te tonen en zijn kracht bekendheid te geven, en 

vooral: om de rijkdom van zijn heerlijkheid beroemd te maken over de “voorwerpen van ont-

ferming, die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid”. Hier wordt, zo lijkt het, de goddelijke toorn 

in het geheel niet opgeroepen door de menselijke ongehoorzaamheid en zonde, maar door 

Gods passie om zijn eigen naam te verheerlijken. 

We noteerden bij de exegese van 9,22 echter al, dat we het vertrekpunt van de apostel niet 

moeten vergeten: alle mensen zijn in de macht van de zonde en staan schuldig voor God. 

Niemand zal zichzelf redden van de toorn (vgl. 5,9) – alleen als God zich ontfermt, zal er hoop 

zijn en redding van de gewisse ondergang. Gods toorn treft in geen geval mensen die dat niet 

verdiend hebben (vgl. 1,32). Ook als Paulus zegt dat God zijn toorn wil (θέλω) demonstreren, 

gaat het om zijn toorn tegen de zonde, tegen alle goddeloosheid en ongerechtigheid. 

Daar kan nog aan toegevoegd worden, dat de apostel in bijvoorbeeld 11,20 dezelfde zaak 

opeens meer vanuit het perspectief van de menselijke verantwoordelijkheid bekijkt: “zij zijn 

weggekapt vanwege hun ongeloof”. Daaraan verbindt hij de waarschuwing om “bij Gods goeder-

tierenheid te blijven, daarin te volharden” (ἐὰν ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι): anders zult ook gij 

weggekapt worden (11,22). Dat schrijft hij, terwijl hij zich nog maar kort daarvóór met zijn le-

zers had geschaard onder de “voorwerpen van ontferming, die hij tot heerlijkheid heeft voor-

bereid” (9,24). “Voorwerpen van ontferming” zouden blijkbaar tot ongeloof kunnen vervallen 

en “voorwerpen des toorns” kunnen worden – en andersom2! Paulus houdt blijkbaar lijnen bij 

elkaar die wij maar moeilijk kunnen verbinden. 

                                                      
1 In het licht van 9,18 kunnen we daaraan toevoegen: “en heb Ik u verhard (halsstarrig gemaakt)”! 
2 Aan het einde van hoofdstuk 11 noemt Paulus de “voorwerpen des toorns” (voor zover van Joodse afkomst) “naar de 

verkiezing geliefden om der vaderen wil” (11,28). Hij is daar vol hoop – ook voor hen die hij in hoofdstuk 9 onder de 

“voorwerpen des toorns” schaarde. De verharding waarover Paulus in hoofdstuk 9 sprak, noemt hij hier een “gedeeltelijke 

verharding” (11,25). Zij blijkt namelijk getermineerd: “totdat (ἄχρι οὗ) de volheid der heidenen binnengaat”. Hoe die laat-

ste woorden ook verstaan moeten worden, hier gloort opeens een hoopvol perspectief voor de “voorwerpen des toorns”. 

“Zij zijn … nu ongehoorzaam geworden, ten gevolge van de u betoonde ontferming, opdat ook zij nu ontferming zouden vin-

den.” 
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5. Wat zijn de gevolgen van Gods toorn voor degenen op wie hij gericht is? Zijn die merkbaar in 
de huidige wereld, of denkt Paulus vooral aan de toekomst (eschatologie)? 

Gods toorn is niet alleen een zaak van de toekomst. In drie van de tien teksten waar Paulus 

in de brief ὀργή gebruikt, blijkt hij (mede) te denken aan de toorn van God die in het leven 

hier en nu voelbaar wordt. Het gaat allereerst om Romeinen 1,18vv. Als Paulus schrijft dat God 

mensen “prijsgeeft”, “uitlevert” aan hun onreine begeerten, aan onterende hartstochten en 

aan hun nietswaardige gezindheid (1,24.26.28) dan concretiseert hij daarmee zonder enige 

twijfel “de toorn die van de hemel geopenbaard wordt” (1,18). De betekenis van het woord 

παραδίδωμι en het nadrukkelijke δίο resp. δία τοῦτο (1,24.26.28) wijzen geheel in die richting, 

zoals we bij de exegese van 1,18 hebben gezien1. 

Romeinen 9,22vv. heeft weliswaar een eschatologische spits, maar we hebben gezien dat 

Paulus Gods toorn zich al ziet voltrekken in het heden, namelijk in het ongeloof van vele 

volksgenoten. Zoals Gods ontferming met name blijkt in hen die Hij geroepen heeft (en die tot 

geloof gekomen zijn, vgl. 8,28-30), niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen (9,24), zo 

blijkt zijn toorn in hen die (ook al behoren ze tot Israël) het evangelie ongehoorzaam zijn 

(10,21; 11,30.31.32). God heeft hen “niet gespaard” (11,21) – dat is zijn “gestrengheid” 

(ἀποτομία – 11,21), zijn toorn (9,22vv.). 

Ook in Romeinen 13 spreekt Paulus over situaties in het hier en nu waarin we met Gods 

toorn te maken kunnen krijgen. De gezagsdragers staan in dienst van God, en als zij het kwade 

straffen dat mensen doen, voltrekken zij op dat moment Gods toorn – of ze dat nu beseffen en 

erkennen, of niet.  

In alle andere teksten met daarin het woord ὀργή gaat het om de toorn van God in het es-

chaton. Bij het lezen van de brieven van Paulus kunnen we daarom gerust de volgende leesre-

gel hanteren: waar Paulus spreekt over “de toorn (van God)”, heeft hij het (tenzij het tegen-

deel blijkt) over “de komende toorn” (τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης – 1 Thessalonicenzen 1,10). 

Nergens in de brief spreekt Paulus zo duidelijk over de komende toorn als in hoofdstuk 2, 

wanneer hij zijn lezers herinnert aan “de dag van toorn en van openbaring van het recht-

vaardig oordeel van God” (2,5). Het zal de dag zijn waarop God “een ieder vergelden 

(ἀποδίδωμι) zal naar zijn werken” (2,6) en hij “de verborgen dingen van de mensen oordeelt 

(κρίνω)” (2,16). Hij zal dan, zo verzekert Paulus zijn lezers nog eens, het kwaad vergelden 

(ἀνταποδίδωμι): het is aan God en niet aan mensen om wraak (ἐκδίκησις) te nemen (12,19). 

Het is duidelijk, dat “de komende toorn” voor Paulus onlosmakelijk verbonden is met Gods 

rechtvaardig oordeel. Paulus’ is niet de eerste die over “de dag des toorns” spreekt: een aantal 

profeten gebruikte de uitdrukking al, als een variatie op “de dag des HEREN” of (kortweg) “de 

dag”2. Paulus staat op dit punt dus geheel in de traditie van de profeten. Wel constateerden 

we dat er bij hem op een belangrijk punt een verschuiving is opgetreden: in de oudtestamen-

tische passages over “de dag des toorns” vinden we volop termen en beelden uit de sfeer van 

                                                      
1 Zie par. 3.2.2, p. 58vv. 
2 Zie par. 3.2.3, p. 65vv.  
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de oorlog1, terwijl die bij Paulus ontbreken en plaats hebben gemaakt voor het juridische taal-

veld2. Daarin weerspiegelt zich, dat Paulus Gods toorn niet zozeer ziet als een affectus, maar 

vooral als een effectus: met de toorn doelt de apostel niet zozeer op een heftige emotie in God, 

maar vooral op een actie die hij onderneemt, namelijk de veroordeling van de zonde3. 

Dat Paulus bij “de toorn (van God)” vooral denkt aan de dag dat Jezus uit de hemel neer-

daalt4, impliceert dat ook de redding van de toorn voor hem in de toekomst ligt. Zo spreekt de 

apostel daar dan ook over in 5,9: we zullen (nu we eenmaal gerechtvaardigd zijn door Chris-

tus’ bloed, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon) door hem gered worden van de 

toorn. De redding van de toorn is niet in de dood van Christus aan het kruis geschied – zij ligt 

nog in het verschiet5. Zij vloeit echter wel voort uit zijn dood aan het kruis, is daar de vrucht 

van. 

Nergens in de brief aan de christenen te Rome krijgen we een scherp beeld van wat God 

volgens Paulus doet met de mensen die hij “de (zijn) toorn doet ondergaan” (3,5).  De woorden 

die dan vallen hebben we aan het begin van dit hoofdstuk (onder vraag 1, p. 103) opgesomd. 

Daarbij springen vooral woorden als ‘dood’ (θάνατος), ‘ondergang’ (ἀπώλεια), ‘verloren gaan’ 

(ἀπόλλυμι) en ‘verderf’ (ὄλεθρος)6 in het oog7. Uit de tegenstellingen die Paulus creëert ma-

ken we op, dat wie getroffen wordt door Gods toorn niet zal delen in de ‘heerlijkheid’ (δόξα), 

de ‘eer’ (τιμή), de ‘onvergankelijkheid’ (ἀφθαρσία) en het ‘eeuwige leven’ (ζωὴ αἰώνιος). Niets 

in deze brief wijst er op dat Paulus denkt aan een eeuwig verblijf in de hel, aan eeuwige pijni-

                                                      
1 Waar het boek Openbaring over de toorn van God spreekt, zijn de beelden van de oorlogsvoering nog wel volop aan-

wezig. In dat boek zijn de woorden ὀργή en θυμός volledig inwisselbaar. Het verbum θυμός komt daar tienmaal voor, tegen 

ὀργή zesmaal. Het zou er op kunnen wijzen, dat het etymologische onderscheid dat aanvankelijk tussen ὀργή en θυμός 

bestond, in het Nieuwe Testament sterker doorwerkt dan sommige woordenboeken ons willen doen geloven. In TDNT 

wordt dat oorspronkelijke etymologische onderscheid als volgt onder woorden gebracht: “θυμός denotes the emotion, 

ὀργή its manifestation and expression, θυμός the wrath which boils up, ὀργή the wrath which breaks forth.” (TDNT, volu-

me 5, p. 409) Daaraan wordt echter onmiddellijk toegevoegd: “In LXX usage, however, this distinction is completely lost.” 

De vraag of het onderscheid in LXX inderdaad volkomen verdwenen is, laten we hier buiten beschouwing – het zou uitge-

breid onderzoek vergen. Het is echter opvallend dat de schrijver van het boek Openbaring vaker θυμός gebruikt dan ὀργή, 

en dat juist in dit boek hartstochtelijke (oorlogs)taal gebezigd wordt als het gaat over de toorn van God en over dat van het 

Lam. Omgekeerd is het spreken over de toorn (van God) bij de apostel Paulus verbonden met juridische beelden en begrip-

pen, terwijl het ‘emotionele’ element van zijn toorn veel minder in beeld komt dan in bijvoorbeeld het boek Openbaring. 

Paulus gebruikt het woord θυμός in zijn brief aan de christenen te Rome slechts eenmaal, en dat in combinatie met ὀργή. 

Voor Paulus, zo zouden we kunnen zeggen, is de toorn niet zozeer “the wrath which boils up”, als wel de “the wrath which 

breaks forth”. 
2 Zie voor een uitvoerige opsomming van juridische woorden en beelden die Paulus in Romeinen 2 gebruikt: p. 67. 
3 Zo Stephen H. Travis in het artikel ‘wrath’ (ABD, volume 6, p. 996); evenzo Ridderbos, 1978, p. 114. 
4 1 Thessalonicenzen 4,16; vgl. 1 Thessalonicenzen 1,10. 
5 Wilfried Härle merkt op “… daß im Neuen Testaments nirgends explizit die Passion Jesu mit dem Erleiden des göttli-

chen Zornes in Verbindung gebracht wird… Jesus Christus ist nicht Gegenstand göttlichen Zornes, sondern seines Wohlge-

fallens.” (Härle, 1990, p. 61). 
6 Dit woord vinden we in 1 Thessalonicenzen 5,3 – niet in de brief aan de christenen te Rome. 
7 Zie ook p. 69. 
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ging en kwelling1. Wie door Gods toorn getroffen wordt, verliest definitief het leven: de dood 

maakt voorgoed een eind aan zijn bestaan2.  

Paulus voelt blijkbaar niet de behoefte om daar verder op te reflecteren. Alle nadruk valt 

bij hem op de positieve boodschap die God in het Evangelie laat verkondigen. 

6. Wie of wat gebruikt God om zijn toorn te laten voelen? 

Een duidelijke antwoord krijgt deze vraag in het geval van Romeinen 13. Daar noemt Pau-

lus de gezagsdragers dienaren van God. In de straffen die zij kwaaddoeners geven, brengt God 

zijn toorn tegen kwaad en onrecht ten uitvoer (13,4.5). Deze visie heeft haar wortels in het 

Oude Testament. Zo horen we bij de profeet Jesaja dat de HEER Assyrië de “gesel van mijn 

toorn” noemt, “de stok waarmee ik in mijn woede sla”3. 

Schoonhoven meent dat de engelen (ἄγγελοι) die in 8,38 genoemd worden, wraakengelen 

moeten zijn: gezonden om Gods toorn ten uitvoer te brengen4. De gedachte die Schoonhoven 

oppert is interessant, maar de tekst biedt te weinig aanknopingspunten om er met een rede-

lijke mate van zekerheid van uit te gaan dat Paulus daar inderdaad het oog heeft op ‘wraaken-

gelen’. Het is niet uitgesloten, maar meer valt er eigenlijk niet van te zeggen. 

In de teksten die we in hoofdstuk 3 besproken hebben, komen verder geen instrumenten 

in beeld, die God zou gebruiken om mensen zijn toorn te laten ondergaan. Dat is begrijpelijk: 

het gaat Paulus vooral om de komende toorn van God, waarbij de nadruk ook nog eens sterk 

ligt op het juridische aspect: de veroordeling, het vonnis, het oordeel. Dat kan alleen God zelf 

doen… 

7. Wat leert de tekst ons over de duur van Gods toorn? 

Voor Gods toorn gebruikt Paulus uitsluitend het woord ὀργή en eenmaal θυμός. De woor-

den χόλος, κότος of μῆνις komen bij hem niet voor. Een woord dat de connotatie van onver-

zoenlijkheid in zich droeg, was voor een apostel als Paulus onbruikbaar. De verkondiging van 

het Evangelie is immers de verkondiging van de verzoening (2 Korinthe 5,19)! We zijn met God 

                                                      
1 Of men moet de woorden θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν in 2,9 in 

die richting uitleggen. De woorden θλῖψις en στενοχωρiά worden in het Nieuwe Testament (zie daarvoor p. 70) echter 

steeds gebruikt voor “al wat we in het tijdsgewricht van nu te lijden krijgen” (8,18 NaB). 
2 “Eschatologically… death or annihilation, though not eternal torment, is the fate of those who reject God’s proffered 

grace.”(Griffiths, 1991, p. 275) Zie verder Bernstein, 1993, p. 207vv. Wat betreft het lot van de goddelozen c.q. de ongelovi-

gen worden volgens Bernstein in het Nieuwe Testament drie mogelijkheden overwogen: 1. de dood (annihilation); 2. straf, 

vergelding (de ‘hel’, kwellingen – hetzij eeuwig, hetzij tijdelijk); 3. de uiteindelijke redding van allen (universal reconcilia-

tion). “Paul’s epistles reveal that although he was extremely attracted by the third option, universal reconciliation, he 

actually adopted the first, annihilation.” (p. 208) 
3 Jesaja 10,5. Zie par. 1.4.4, p. 16. 
4 “It seems obvious, then, that these angels in Romans 8,38 have as their task the execution of what the wrath of God 

demands by causing suffering among the Christians.” (Schoonhoven, 1966, p. 22) ‘Wraakengelen’ komen we in het Oude 

Testament tegen, maar ook in het rabbijnse Jodendom (zie p. 21). 
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verzoend door de dood van zijn Zoon, schrijft Paulus in 5,9, en dan zal Christus ons ook red-

den van de toorn. 

Voor het hele Nieuwe Testament geldt, dat het wel van eeuwige straffen weet, maar niet 

van Gods eeuwige woede1. Zoals we al hebben geconstateerd, horen we in deze brief van Pau-

lus echter niets over eeuwige straffen. 

Een kleine aanwijzing over de duur van Gods toorn vinden we in 11,25-26, waar Paulus 

spreekt van een gedeeltelijke – dat is: tijdelijke – verharding die over Israël gekomen is. Daar-

over hebben we bij de bespreking van de vierde vraag (p. 106vv.) al het een en ander te berde 

gebracht.  

8. Wat vertelt de tekst ons over de wijze waarop de toorn van God wordt afgewend? 

Het fundamentele antwoord op de vraag hoe Gods toorn kan worden afgewend vinden we 

in 5,9. Christus, die voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, zal ons redden van de 

toorn. Hoe dat in zijn werk gaat, vertelt Paulus niet, maar het is duidelijk dat de gelovigen op 

“de dag des toorns” niet onder de toorn van God te lijden zullen hebben en dat ze dat geheel 

aan Christus te danken hebben. 

In 2,4 lijkt het erop, dat we Gods toorn kunnen ontgaan in de weg van boetvaardigheid 

(bekering, inkeer): men hoopt zich immers door weerbarstigheid en onboetvaardigheid toorn 

op (2,5). Als de liefde tot de vijand in 12,19vv. een missionaire spits heeft (gericht op de beke-

ring van de vijand, en daarmee op zijn behoud), zouden we ook in 12,19vv. een indirecte aan-

wijzing kunnen lezen dat bekering de weg is om Gods toorn te ontgaan. 

Zeker in het geval van 2,4 moeten we echter voorzichtig zijn. Wat Paulus daar schrijft heeft 

namelijk een ‘voorlopig’ karakter: het is een moment in een redenering die in feite uitloopt op 

de vaststelling dat elk mens “door weerbarstigheid en onboetvaardigheid toorn ophoopt tegen 

de dag des toorns”.  

Als we op grond van Romeinen 13 constateren, dat een mens Gods toorn kan ontgaan door 

het goede te doen en het kwade na te laten (13,3.4), dan is de betekenis daarvan maar betrek-

kelijk. Zeker: wie de gezagsdragers gehoorzaamt en het goede doet, hoeft voor hen niet te 

vrezen en krijgt in die zin niet te maken met Gods toorn. Daarmee heeft een mens zichzelf 

echter nog niet gered van de komende toorn: daarvan zal alleen Jezus ons redden. 

9. Welk verband wordt in de tekst gelegd of verondersteld tussen Gods toorn enerzijds en ande-
re fundamentele bijbelse noties anderzijds: zijn liefde, zijn lankmoedigheid, zijn heiligheid, 
zijn (na)ijver, zijn gerechtigheid? 

Dat er een stevig verband is tussen Gods gerechtigheid en zijn toorn, wordt meteen al in 

1,17.18 duidelijk. Welk gewicht we ook toekennen aan het voegwoord γάρ in 1,18 – het is evi-

dent dat wat Paulus in vers 18 over de openbaring van Gods toorn schrijft niet in tegenstelling 

staat tot wat hij in het vers daarvóór heeft verwoord: dat in het Evangelie Gods gerechtigheid 

wordt geopenbaard. Gods toorn staat niet in tegenstelling tot zijn gerechtigheid, maar Gods 

                                                      
1 TDNT, volume 5, p. 434. Zie ook p. 27. 
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toorn is zijn gerechtigheid1. Anders gezegd: indien God zich in zijn toorn niet zou keren tegen 

alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, zou hij ontrouw zijn aan zichzelf, aan zijn 

volk en aan het verbond dat hij met Abraham en zijn nageslacht heeft gesloten. Als God zijn 

toorn doet voelen, is hij dan ook volstrekt niet onrechtvaardig (3,5). In Romeinen 9 benadrukt 

Paulus dat nog eens: er is volstrekt geen onrechtvaardigheid2 bij God. De anakoloet van 

9,22vv. onderstreept dat alleen maar: waarom zou het niet zo zijn dat…?3 Zo kan en mag God 

in zijn soevereiniteit handelen, zonder dat we hem kunnen (durven!) beschuldigen van on-

rechtvaardigheid. De vele Schriftcitaten in Romeinen 9 dienen ertoe om de lezers ervan te 

overtuigen, dat Gods handelen in de huidige tijd consistent is met wat Israël heeft beloofd en 

met hoe de HEER altijd met zijn volk heeft gehandeld. 

De duidelijkste verbinding tussen Gods toorn en zijn liefde wordt in 5,8.9 gelegd: “God ech-

ter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog 

zondaars waren. Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, 

dankzij Hem gered worden van de toorn.” Dat Jezus ons redt van de toorn, is gegrond in de 

liefde van God. Verder spelen – ook als Paulus spreekt over Gods toorn – de woorden ontfer-

ming (ἔλεος – 9,23; 11,31) en ontfermen (ἐλεέω – 9,15.18; 11,30.31.32) een grote rol. Wanneer hij 

zijn toorn toont en zijn kracht bekend maakt, is dat ten diepste om “de rijkdom van zijn heer-

lijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming” (9,23). 

Op een heel andere wijze zijn liefde en toorn met elkaar verbonden in 12,19vv. In een pas-

sage die over de liefde gaat4, roept Paulus de christenen op geen wraak te nemen als iemand je 

kwaad berokkent. Uit het Oude Testament citerend motiveeert hij die oproep met een een 

verwijzing naar de toorn van God: “Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden”. De gelovige 

moet vergelding dus aan God overlaten. Zo bevrijdt de notie van Gods (komende) toorn de ge-

lovige om de naaste – ook de vijand, de mens op wie je je zou willen wreken – liefde te bewij-

zen. 

In twee verzen schrijft Paulus over Gods lankmoedigheid (μακροθυμία). In beide gevallen re-

lateert hij deze – zij het op verschillende wijze – aan Gods toorn. In 2,4 wil de lankmoedigheid 

van God nadrukkelijk leiden tot ommekeer en daarmee het ontgaan van de toorn5. In 9,22 ligt 

dat anders. Daar lezen we dat God de “voorwerpen des toorns” met grote lankmoedigheid 

verdragen heeft – niet om daarmee ruimte tot inkeer te creëren, maar om in hen zijn toorn te 

tonen en zijn kracht bekend te maken. Toch blijkt in Romeinen 11, zoals we al zagen, dat Pau-

lus meer hoop heeft voor de “voorwerpen des toorns” dan in 9,22-23 het geval lijkt te zijn. De 

                                                      
1 Uiteraard niet in de zin, dat zijn toorn en zijn gerechtigheid geheel samenvallen, maar wel zó, dat Gods toorn onder-

deel uitmaakt van zijn gerechtigheid. 
2 Het gaat hier niet om de zgn. iustitia distributiva. Gods gerechtigheid (c.q. zijn rechtvaardigheid) doelt vooral op zijn 

betrouwbaarheid (vgl. 9,6; 3,3): hij doet wat hij (aan Israël) heeft beloofd. 
3 Zie p. 87. 
4 Zij begint met de woorden: “Uw liefde moet oprecht zijn” (12,9). Het opschrift dat de WV95 boven de pericoop plaats, 

is goed gekozen: “Liefde jegens allen”. 
5 Vgl. echter ook de opmerking hierboven, onder vraag 8, p. 111. 
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hoop dat zij niet bij hun ongeloof zullen blijven (11,23) verwoordt Paulus tegen het einde van 

Romeinen 11 steeds duidelijker en gaat over in een krachtige verwachting (11,25-32). 

In de brief wijst Paulus ook op een nauwe samenhang tussen de wet, de zonde en Gods toorn. 

Van de teksten die we besproken hebben, komt dan vooral 4,15 in beeld. Daarin neemt Paulus 

alvast een voorschot op wat hij in hoofdstuk 7 uitvoerig aan de orde zal stellen. Als Paulus in 

4,15 schrijft dat de wet toorn bewerkt (κατεργάζομαι), kunnen die woorden gemakkelijk wor-

den misverstaan: is er dan iets mis met de wet? In hoofdstuk 7 brengt Paulus krachtig naar vo-

ren dat dat niet het geval is. Hij werpt daar de vraag op, of wet en zonde dan een en hetzelfde 

zijn (7,7 WV95), maar ontkent dat meteen ten stelligste. Integendeel: de wet is heilig, en het 

gebod is heilig, rechtvaardig en goed.  

We merken daar hoezeer Paulus zich inspant om al dan niet vermeende misverstanden 

rond zijn persoon en zijn verkondiging weg te nemen. In hoofdstuk 2 hebben we gezien, dat 

dit in zijn brief een belangrijk motief vormt. Het gerucht dat Paulus de wet terzijde schoof en 

een vrijheid propageerde die gemakkelijk kon ontaarden in losbandigheid (Korinthe!), deed 

ongewijfeld ook in Rome de ronde. Paulus had wat uit te leggen aan christenen, die – of ze nu 

van huis uit Jood of heiden waren – de Torah hoog hielden. Paulus spreekt daarom krachtig 

uit dat de wet heilig is. Tegelijk schrijft hij echter dat de wet toorn bewerkt. Dat ligt niet aan 

de wet, maar aan de zonde. De wet legt de zonde bloot en veroordeelt haar – en dat is dan ook 

een belangrijke functie van de wet (vgl. Galaten 3,19). De wet is er om de zonde des te meer als 

zonde aan de kaak te stellen (7,13). Wie het van de wet verwacht, komt niet bij het leven, maar 

bij de dood uit: de wet bewerkt toorn. 

In 9,22 zet Paulus Gods toorn parallel aan zijn macht. Met de woorden τὸ δυνατόν αὐτοῦ wil 

de apostel in dit verband ongetwijfeld uitdrukken, dat God bij machte is alle tegenstand en 

rebellie (denk aan Farao!) te overwinnen: niemand kan zich met succes tegen zijn toorn we-

ren. In hetzelfde vers verbindt Paulus Gods toorn met zijn wil  (θέλω) – we hebben daaraan 

reeds aandacht besteed bij de behandeling van vraag 2 (p. 104). 

Men zou wellicht verwachten, dat in de brief ook een samenhang zou blijken tussen Gods 

toorn aan de ene kant en zijn heiligheid of naijver aan de andere kant. Aan die verwachting be-

antwoordt de brief echter niet: Paulus legt nergens een verbinding tussen Gods toorn en zijn 

heiligheid1 of naijver2. 

                                                      
1 Paulus gebruikt het woord ἅγιος in de brief vooral wanneer hij het heeft over de heilige Geest (5,5; 9,1; 14,7; 15,3.16) 

en over de heiligen (dat zijn de gelovigen: 1,7; 8,27; 12,13; 15,25.26.31; 16,2.15). Verder ook voor heilige geschriften (1,2), de 

heilige wet en het heilige gebod (7,12), de heilige wortel (11,16), een heilige offergave (12,1) en de heilige kus (16,16). 
2 Hiermee is uiteraard niet gezegd, dat Paulus geen enkele relatie ziet tussen Gods heiligheid of zijn naijver enerzijds 

en zijn toorn anderzijds. Het gaat er maar om, dat daarvan in deze brief niets blijkt. 
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10. Welke vertaling van ὀργή is hier het meest op zijn plaats? ‘Toorn’, ‘woede’, ‘oordeel’, ‘straf’? 
Welke connotatie staat hier voorop: de woede (emotie) van God, de ontlading van de woede, 
het resultaat daarvan? 

Vertalen is nooit gemakkelijk. Dat geldt zeker voor het woord ὀργή in de brief aan de chris-

tenen te Rome. Als we SV, NBG, WV95, NBV en NaB met elkaar vergelijken, ontstaat het volgen-

de beeld: 

• in 1,18; 2,81 en 9,222 geven alle vijf vertalingen het woord ὀργή weer met ‘toorn’; 

• in 2,5 kiezen SV, NBG, WV95, NaB ervoor ὀργή beide keren met ‘toorn’ te vertalen, ter-

wijl NBV weergeeft met ‘straf’ resp. ‘vonnis’; 

• in 3,5 wordt vertaald met ‘toorn’ (SV, NBG, NaB), ‘straf’ (WV95) of ‘veroordelen’3 (NBV); 

• in 4,15 valt de keuze op ‘toorn’ (SV, NBG, NaB), ‘straf’ (WV95) of ‘straffen’4 (NBV); 

• in 5,9 luidt de vertaling ‘toorn’ (SV, NBG, WV95, NaB) of ‘veroordelen’5 (NBV); 

• in 12,19 treffen we ‘toorn’ (SV, NBG, WV95, NaB) of ‘wreker’6 (NBV) als vertalingen aan; 

• in 13,4-5 geven alle vertalingen ὀργή beide keren op dezelfde wijze weer: met ‘toorn’ 

(NBG, NBV7), ‘toorngericht’ (NaB) of  ‘straf’ (SV, WV95). 

Geen van de vertalingen kiest er ooit voor om het woord ‘woede’ te gebruiken8. Dat lijkt in 

het licht van ons onderzoek terecht. Het woord ‘woede’ vraagt meer dan het woord ‘toorn’ 

aandacht voor het affect, de innerlijke gemoedsbeweging9. Paulus denkt bij Gods toorn echter 

niet zozeer aan de ‘emotie’ van God, maar wel aan waar die toe leidt (het effect)10. Woede kan 

ongecontroleerd zijn, terwijl de ὀργὴ θεοῦ geheel onder de controle van zijn wil staat. 

Het valt op dat de NBG als enige in alle gevallen ὀργή met ‘toorn’ vertaalt. Van de NaB kun-

nen we bijna hetzelfde zeggen, aangezien deze vertaling uitsluitend in Romeinen 13 een vari-

ant kiest, en die variant het woord ‘toorn’ wel in zich draagt (‘toorngericht’). Ook de SV is in 

haar vertaling consequent – alleen in hoofdstuk 13 grijpt ze naar het woord ‘straf’11, in alle 

andere gevallen geeft ze ὀργή weer met ‘toorn’. 

                                                      
1 ὀργὴ καὶ θυμός vertaalt SV met: ‘verbolgenheid en toorn’. Hier wordt ὀργή dus eigenlijk niet met ‘toorn’, maar met 

‘verbolgenheid’ weergegeven. 
2 Geldt voor beide keren dat ὀργή in dit vers gebruikt wordt. 
3 “…als hij toorn over ons brengt” (zo SV) wordt in de NBV weergegeven met “…wanneer hij ons toch nog veroordeelt”. 
4 De NBV vertaalt hier: “De wet maakt namelijk alleen dat God straft…” (SV: “Want de wet wekt toorn…”). 
5 In de SV luiden de slotwoorden van deze tekst: “…zullen wij door Hem behouden worden van de toorn”. De NBV om-

schrijft dat met de woorden: “dankzij hem zullen [wij] worden gered en niet veroordeeld”. 
6 “… geeft de toorn plaats” (SV) klinkt in de NBV zó: “laat God uw wreker zijn”. 
7 NBV geeft ὀργή hier beide keren weer met ‘Gods toorn’, hoewel in de grondtekst θεοῦ ontbreekt! 
8 De NBV kiest wel voor ‘woede’ ter vertaling van θυμός in 2,8. NBG, WV95 en NaB kiezen in dit geval voor ‘gramschap’, 

terwijl SV in dit vers merkwaardig genoeg θυμός (en niet ὀργή) met ‘toorn’ vertaalt. 
9 Denk aan uitdrukkingen als: “buiten zichzelf van woede zijn”, “schuimbekken van woede”, “in blinde woede ontsto-

ken”. In deze uitdrukkingen zouden we het woord ‘woede’ maar moeilijk door ‘toorn’ kunnen vervangen.  
10 Zie de opmerking daarover bij de bespreking van vraag 5 in dit hoofdstuk (p. 108vv.). 
11 De uitzondering die de SV maakt is interessant, juist omdat de Statenvertalers condordant vertalen zo hoog in het 

vaandel hadden staan. Ligt daar de visie achter, dat de ‘echte’ toorn van God die komende toorn van God is?  



Evaluatie en conclusies 
 
 

 
 
Paulus over de toorn van God, in de brief aan de christenen te Rome 115 

De NBV vertaalt ὀργή het minst vaak met ‘toorn’. In plaats daarvan kiest zij meestal een 

woord uit het juridische taalveld: ‘straf’, ‘vonnis’, ‘veroordelen’ of ‘wreker’. Dat is begrijpelijk. 

We hebben immers gezien, dat Paulus ook zelf veel woorden en beelden uit de sfeer van de 

rechtspraak gebruikt, en dat hij bij de toorn van God vaak denkt aan het toekomstig oordeel 

van God. Toch zijn er bezwaren aan te voeren tegen de vertaling van ὀργή met woorden en 

termen die aan de juridische wereld zijn ontleend. Het doet onvoldoende recht aan het gege-

ven dat Paulus twaalf maal voor het woord ὀργή kiest, terwijl hij toch beschikte over een 

groot arsenaal aan woorden uit de sfeer van de rechtspraak, en die ook metterdaad gebruik-

te1. Met andere woorden: we zullen in onze vertaling moeten verdisconteren dat Paulus vaak 

woorden, beelden en termen gebruikt die aan de rechtspraak zijn ontleend, maar op bepaalde 

momenten naar een woord grijpt dat uit een ander taalveld komt, namelijk ὀργή. Dat kunnen 

we niet afdoen als een drang tot variatie: als alleen dat zijn bedoeling zou zijn geweest, zou 

het voor de hand liggen om nu eens het ene, dan weer het andere woord uit het rechtswezen 

te gebruiken. 

Kortom: hoewel het woord ὀργή qua betekenis op sommige plaatsen heel dicht in de buurt 

komt van ‘vonnis’, ‘straf’, ‘veroordeling’ etc., houdt het een eigen connotatie, die in de verta-

ling zou moeten meeklinken. Het eigene van de ὀργή in vergelijking met alle beelden en 

woorden uit de judirische wereld zit in het persoonlijke. Het gaat om Gods toorn (in het Oude 

Testament: om de toorn van de HEER). In de toorn zit daarom iets van persoonlijke veront-

waardiging over de zonde, het onrecht, de afgoderij – ook als het affectieve aspect niet op de 

voorgrond treedt. De erfenis van het Oude Testament blijft in het woord ὀργή bewaard – ook 

als er andere accenten gelegd worden en er verschuivingen optreden. Bij die erfenis moeten 

we in dit verband vooral denken aan de verbondsrelatie tussen Israël en de HEER2 en aan de 

relatie tussen Schepper en schepsel3. Een rechter kan veroordelen zonder dat hem dat per-

soonlijk raakt. De God van Israël kan dat echter niet: hij is er persoonlijk in betrokken. Het is 

zijn volk, het zijn zijn schepselen, die hem ongehoorzaam zijn: zij zijn het die weigeren hem als 

God te erkennen, die voor de afgoden buigen, die niet door het geloof maar op grond van 

werken gerechtvaardigd willen worden. God is er zelf helemaal in betrokken, het gaat hem 

aan. Hij wil dan ook zijn toorn tonen en hij staat er ‘persoonlijk’ voor in dat het kwaad niet 

ongestraft blijft (“mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden”). Het woord ὀργή doet daaraan 

meer recht dan de woorden uit het juridische taalveld.  

Daarmee pleiten we er dus voor, om in de vertaling de lijn van de SV, de NBG en de NaB te 

volgen en ὀργή in de brief aan de christenen te Rome consequent met ‘toorn’ te vertalen. 

                                                      
1 Zie het overzicht op p. 67. 
2 Denk aan Romeinen 9-11 (Gods trouw aan Israël, de vraag of God zijn volk geen onrecht doet en de vraag of hij zijn 

volk dan verstoten heeft!), en vooral de teksten die Paulus in deze hoofdstukken uit het Oude Testament citeert (zie 9,25-

27; 10,20-21; 11,26-27). 
3 Denk aan Romeinen 1,20-23.25.28! 
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11. Welk licht werpt de tekst op de these van MacGregor (en de visie van Dodd) dat in het Nieuwe 
Testament een ‘depersonalisering’ van Gods toorn plaats heeft gevonden? 

In paragraaf 1.7.2 (p. 24) hebben we samengevat wat MacGregor in 1961 schreef in een ar-

tikel over de toorn van God in het Nieuwe Testament. Hij baseerde zich in hoge mate op wat 

Dodd in zijn commentaar over de toorn (van God) schreef (meer daarover op p. 63).  

MacGregor bracht naar voren, dat het Nieuwe Testament Gods toorn uitdrukt in termen 

die veel minder persoonlijk gekleurd zijn dan die waarin over Gods liefde wordt gesproken. 

Dat geldt volgens hem zeker voor Paulus. De tendens om Gods toorn te ‘depersonaliseren’ is in 

het Oude Testament al waar te nemen1, maar zet zich bij deze apostel pas echt door. Paulus 

“retains the O.T. conception of the Wrath of God, but he uses it to describe, not so much the 

personal attitude of God to man, but rather the inevitable process of cause and effect in a 

moral universe. ‘Wrath’ pictures anthropomorphically the divine retribution, inherent in 

such a universe, but working … relatively independently of God’s immediate volition.”2 

Het is waar, dat Paulus in de hele brief aan de christenen te Rome het slechts eenmaal 

(1,18) over ὀργὴ θεοῦ heeft; op alle andere plaatsen schrijft hij eenvoudigweg (ἡ) ὀργή. De 

conclusie die MacGregor en Dodd daaraan verbinden, is echter aanvechtbaar. Hier dringt zich 

de vergelijking met bijvoorbeeld ‘de dag’ zich op3. In het Oude Testament kan de ‘dag des HE-

REN’ op een gegeven moment kortweg ‘de dag’ genoemd kan worden. Het is een begrip ge-

worden, en het is niet meer nodig de woorden ‘van de HEER’ er aan toe te voegen. De naam 

van de HEER ligt dan als het ware onuitgesproken in de uitdrukking besloten. Zo zal er ook 

voor niemand misverstand over bestaan, wat Paulus bedoelt met (ἡ) ὀργή. Het is overbodig 

om daar steeds (τοῦ) θεοῦ aan toe te voegen – zeker nadat Paulus dat wèl deed toen hij in de 

brief voor het eerst over Gods toorn sprak (1,18)4. 

Het is duidelijk: Paulus’ manier van spreken is een andere dan die van de profeten uit het 

Oude Testament. Hij leeft in een andere tijd, spreekt en schrijft in een andere taal (Grieks) en 

heeft een andere opdracht5. Hij deelt echter de “protologische denkwijze” (“protological thin-

king”, Fitzmyer6) met hen, zoals we vooral in Romeinen 9 merken. Het beeld van de potten-

bakker en de wijze waarop Paulus dat gebruikt, spreekt wat dat betreft boekdelen. De apostel 

gaat zelfs zo ver, dat hij op zijn minst de suggestie wekt dat God mensen al van meet af aan 

hetzij tot “voorwerpen des toorns”, hetzij tot “voorwerpen van ontferming” heeft bestemd. 

God ontfermt zich over wie hij wil, hij verhardt wie hij wil en hij brengt derhalve toorn over 

                                                      
1 MacGregor en Dodd denken dan aan teksten in de Psalmen en bij de profeten, waarin naar voren komt dat het kwaad 

zichzelf straft: daar hoeft de HEER als het ware niet zelf aan te pas te komen. “Wrath is the effect of human sin” (Dodd, 

1947, p. 23). 
2 MacGregor, 1961, p. 105. 
3 Men kan echter ook aan woorden als νόμος en χάρις denken. Heel vaak gebruikt Paulus die woorden zonder daaraan 

(τοῦ) θεοῦ toe te voegen. Dat is ook niet nodig, want volstrekt duidelijk. 
4 Zie in dit verband ook de opmerking over het anaforisch gebruik van het lidwoord op p. 74. 
5 Deze opdracht brengt hem – anders dan de meeste oudtestamentische profeten – ook veel buiten de landsgrenzen 

van Israël. 
6 Fitzmyer, 1993, p. 108. 
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wie hij wil. In 9,22 valt in verband met Gods toorn dan ook het werkwoord θέλω: God wil zijn 

toorn tonen. 

Ook andere teksten waarin Paulus spreekt over de ὀργή, geven geen aanleiding om te ver-

onderstellen dat ‘de toorn’ relatief zelfstandig van God (dat wil zeggen: niet of nauwelijks 

aangestuurd door zijn wil) opereert. We horen dat God zijn toorn openbaart1 (1,18); de ‘dag des 

toorns’ is de dag van zijn rechtvaardig oordeel, waarop God een ieder vergelden zal naar zijn 

werken (2,5); God brengt toorn over mensen (3,5); christenen moeten geen wraak nemen, maar 

dat overlaten aan Gods toorn (hem komt de wraak toe, hij zal het kwaad zeker vergelden; 12,19). 

Kortom: als MacGregor en Dodd de toorn van God duiden als “the inevitable process of cause 

and effect in a moral universe”, dan kunnen zij zich daarvoor niet op de brief aan de christe-

nen te Rome beroepen. Hun omschrijving verraadt een dualistische trek en een mechanische 

denkwijze die niet passen in de denkwereld van Paulus. 

12. Als Paulus hier over de toorn van God spreekt, doet hij dat dan in een pericoop die behoort tot 
een van de uiteenzettingen, en gaat Paulus er daarmee dus van uit dat zijn lezers op dat punt 
met hem op één lijn zitten? Of staat zijn spreken over Gods toorn juist in een passage waarin 
hij argumenterend (diatribe-stijl) bezig is de christenen te Rome voor zijn visie en zijn ver-
kondiging te winnen? Als dat laatste het geval is: kunnen we dan uit de tekst opmaken dat 
Paulus een ander licht wil werpen op de toorn van God – of raakt het nieuwe perspectief dat hij 
in deze passage wil aanreiken niet de toorn van God, maar een of meer andere punten? 

In paragraaf 2.5.2 (p. 42vv.) hebben we onder andere aandacht besteed aan de rhetorische 

analyse die Tobin van de brief aan de christenen te Rome heeft gemaakt. Hij kwam op grond 

van zijn analyse tot een nogal ongebruikelijke indeling van de brief (zie p. 45). Zijn indeling 

hebben we gevolgd in hoofdstuk 3, waar we de afzonderlijke teksten over de ὀργή hebben be-

sproken. Een overzicht van de opzet van hoofdstuk 3 op grond van Tobins analyse hebben we 

opgenomen op p. 54. 

Uit laatstgenoemd overzicht blijkt het volgende. Van de twaalf keer dat Paulus in de brief 

het woord ὀργή gebruikt, treffen we er twee aan in een ‘expositio’ (1,18; 5,9), zeven in een ‘ar-

gumentatio’ (2,5 tweemaal; 2,8; 3,5; 4,15; 9,22 tweemaal), en drie in de ‘exhortatio’ (12,19; 13,4; 

13,5). In meer dan de helft van de gevallen komt de vindplaats dus in een ‘argumentatio’ voor, 

dat wil zeggen: in een gedeelte dat in de stijl van een ‘diatribe’ is geschreven. Met andere 

woorden: Paulus gebuikt het woord ὀργή het meest in passages waarin hij levendig en scherp 

debatterend bezig is om de christenen in Rome voor zijn visie en zijn verkondiging te winnen 

en misverstanden daaromtrent recht te zetten.  

Betekent dit nu, dat Paulus ook ten aanzien van de toorn van God bij de christenen in Rome het 

een en ander recht wil zetten? Daarop is alleen een genuanceerd antwoord mogelijk. 

Als de christenen in Rome (voor een groot deel heidenen die al vóórdat zij christen werden 

liefde hadden opgevat voor de Joodse godsdienst en voor de Torah) Paulus in deze brief over 

de toorn van God horen spreken, dan is hun dat uit het hart gegrepen. Het helpt hun namelijk 

om te begrijpen, dat Paulus de zonde (en ook de wet!) wel degelijk ernstig neemt. Onder ande-

                                                      
1 Zo moet het passivum divinum wel uitgelegd worden. 
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re door wat Paulus in zijn conflict met de Galaten had geschreven en door berichten uit 

Korinthe over christenen die er maar op los leefden (1 Korinthe 5,1) was er een groeiend wan-

trouwen tegen Paulus bij hen die de Torah hoog hielden. Zij verdachten Paulus ervan, dat hij 

de wet terzijde schoof en een vrijheid verkondigde die wel op losbandigheid moest uitlopen. 

Telkens als in de brief het woord ‘toorn’ valt, merken ze dat hun wantrouwen niet op zijn 

plaats is. Ze zullen Paulus ongetwijfeld zijn bijgevallen in wat hij in de eerste ‘expositio’ (1,18-

32) over de toorn van God schreef. Dat geldt echter ook voor veel teksten over Gods toorn die 

in een ‘argumentatio’ staan. In 3,5 is dat zelfs overduidelijk – hij verwacht dat zijn lezers net 

als hij onmiddellijk met klem zullen ontkennen dat God onrechtvaardig is als hij zijn toorn 

over mensen brengt. Paulus schrijft in 4,15 dat de wet toorn bewerkt. Hij laat dan vervolgens 

in de brief wel goed merken dat dit niet anders kan, omdat de wet heilig, rechtvaardig en goed 

is, maar de mens allerminst.  Hij haalt dus alles uit de kast om het misverstand weg te nemen, 

dat hij de wet terzijde zou schuiven, en de momenten waarop hij spreekt over de toorn van 

God helpen hem daarbij.  

Toch is daarmee niet alles gezegd. Eerder al (p. 105) wezen we op de universalistische wen-

ding die we bij Paulus tegenkomen als het gaat over de toorn van God – een wending die on-

middellijk verbonden is met het hoofdthema van de brief. “Want allen (niet alleen de heide-

nen, maar ook de Joden!) hebben gezondigd en zijn verstoken van de heerlijkheid Gods (dat is: 

hen wacht toorn en gramschap – 2,8).” (3,23) De hele wereld staat schuldig voor God (3,19). Op 

dat punt wil Paulus – indien nodig – de christenen in Rome wel graag corrigeren en in de 

waarheid leiden. Joden zowel als Grieken zijn onder de zonde (3,9), en allen worden gratis 

door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is (3,24; vgl. 

1,16-17). 

Gods toorn raakt dus allen, en het is niet gezegd dat iedereen daar zomaar mee instemt, 

zoals vooral uit 2,1-11 blijkt. Joden moeten zich in elk geval niet verbeelden dat de toorn van 

God slechts de heidenen en hun goddeloosheid zal treffen. Paulus beseft dat hij heel wat uit de 

kast moet halen om zijn lezers zover te krijgen dat ze hem daarin kunnen volgen. Daar is de 

diatribe dan ook heel geschikt voor.  

We zullen wel nooit met zekerheid weten, waarom Paulus in de brief aan de christenen te 

Rome zo vaak het woord ὀργή laat vallen. Ons onderzoek maakt het echter aannemelijk dat 

het woord in het geheel van de brief een duidelijk rhetorische functie heeft: Paulus laat zijn 

lezers (ook) daarin voelen dat hij – anders dan velen vermoedden – de wet en de zonde wel 

degelijk ernstig neemt. 



 
 
Paulus over de toorn van God, in de brief aan de christenen te Rome 119 

Bibliografie 

Aune, David Edward. “Romans as Logos Protreptikos.” In The Romans Debate, edited by Karl Paul Don-
fried. Rev. and exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, LLC, 1991, p. 278-
296. 

Baarda, Tjitze. “‘Maar de Toorn is Over Hen Gekomen..’ (1 Thess. 2:16c).” In Paulus en de Andere Joden. 
Exegetische Bijdragen en Discussie, T. Baarda e.a. (redactie). Meinema, Delft, 1984, p. 15-74. 

Baarlink, Heinrich. Romeinen I. Een Praktische Bijbelverklaring. Tekst en Toelichting. Kampen: Uitge-
versmaatschappij J.H. Kok, 1987. 

Barrett, Charles Kingsley. The Epistle to the Romans. Second Edition. London: Hendrickson Publishers, 
1991. 

Becking, Bob. “Goddelijke Toorn in Het Boek Nahum.” In Kleine Encyclopedie Van de Toorn. Vol. 21 of 
Utrechtse Theologische Reeks, edited by Ab de Jong and Aleid de Jong. Utrecht, 1993, p. 9-21 

Beek, Abraham van de. De Kring Om de Messias. Israël Als Volk Van de Lijdende Heer. Zoetermeer: Uitge-
verij Meinema, 2002. 

Beker, Johan Christiaan. “The Faithfulness of God and the Priority of Israel in Paul’s Letter to the 
Romans.” In The Romans Debate, edited by Karl Paul Donfried. Rev. and exp. ed.. Peabody, 
Massachusetts: Hendrickson Publishers, LLC, 1991, p. 327-332. 

Berkhof, Hendrikus. Christelijk Geloof. Een Inleiding Tot de Geloofsleer. Vijfde, herziene druk. Nijkerk: 
Uitgeverij G.F. Callenbach B.V., 1985. 

Bernstein, Alan E. The Formation of Hell. Death and Retribution in the Ancient and Early Christian Worlds. 
New York: Cornell University Press, 1993. 

Black, Matthew. Romans. Edited by Ronald E. Clements and Matthew Black. New Century Bible. Lon-
don: Marshall, Morgan and Scott, 1973. 

Bornkamm, Günther. “The Letter to the Romans as Paul’s Last Will and Testament.” In The Romans 
Debate, edited by Karl Paul Donfried. Rev. and exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hendrick-
son, 1991, p. 16-28. 

Brändle, Rudolf, and Ekkehard W. Stegemann. “The Formation of the First “Christian Congrega-
tions” in Rome in the Context of the Jewish Congregations.” In Judaism and Christianity in 
First-Century Rome, edited by Karl Paul Donfried and Peter Richardson. Grand Rapids, Michi-
gan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1998, p. 117-127. 

Bruce, Frederick Fyvie. “The Romans Debate - Continued.” In The Romans Debate, edited by Karl Paul 
Donfried. Rev. and exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, LLC, 1991, p. 
175-194. 

Bruggen, Jakob van. Romeinen. Christenen Tussen Stad en Synagoge. Commentaar Op Het Nieuwe Tes-
tament. Derde Serie, Afdeling Brieven Van Paulus. Kampen: Kok, 2006. 

Bultmann, Rudolf. Theologie des Neuen Testaments. 9. Auflage, durchgesehen und ergänzt von Otto 
Merk. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1984. 

Crafton, Jeffrey A. “Paul’s Rhetorical Vision and the Purpose of Romans: Toward a New Understand-
ing.” Novum Testamentum 32, no. 4 (1990), p. 317-339. 

Dodd, Charles Harold. The Epistle of Paul to the Romans. Edited by James Moffatt. 12th. impr. The Mof-
fatt New Testament Commentary. London: Hodder and Stoughton Limited, 1947. 

Donfried, Karl Paul. “False Presuppositions in the Study of Romans.” In The Romans Debate, edited by 
Karl Paul Donfried. Rev. and exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, LLC, 
1991, p. 102-125. 

Dunn, James D.G. “The Formal and Theological Coherence of Romans.” In The Romans Debate, edited 
by Karl Paul Donfried. Rev. and exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 
LLC, 1991, p. 245-250. 

———. Romans 1-8. Word Biblical Commentary, vol. 38A. Bruce M. Metzger, David A. Hubbard, and 
Glenn W. Barker, gen. ed. Word Books, Dallas, 1988. 

———. Romans 9-16. Word Biblical Commentary, vol. 38B. Bruce M. Metzger, David A. Hubbard, and 
Glenn W. Barker, gen. ed. Word Books, Dallas, 1988. 



Bibliografie 
 
 

 
 
120  Doctoraalscriptie Gert van de Pol 

Esler, Philip F. Conflict and Identity in Romans. The Social Setting of Paul’s Letter. Minneapolis: Fortress 
Press, 2003. 

Feine, Paul. Theologie des Neuen Testaments. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1953 
Fitzmyer, Joseph A. Romans. A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible, 

vol. 33. New York [etc.]: Doubleday, 1993. 
Fox, Robin Lane. De Droom Van Constantijn. Heidenen en Christenen in Het Romeinse Rijk, 150 n.C.-350 n.C. 

Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Agon BV, 1986. 
Frohnhofen, Herbert. Apatheia Tou Theou. Über die Affektlosigkeit Gottes in der Griechischen Antike und bei 

Den Griechischsprachigen Kirchenvätern Bis zu Gregorius Thaumaturgos. Europäische Hochschul-
schriften, Reihe XXIII (Theologie), vol. 318. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang GmbH, 
1987. 

Gnilka, Joachim. Das Evangelium Nach Markus. Evangelisch-Katholischer Kommentar Zum Neuen Tes-
tament, vol. II/2 (Mk 8,27-16,20). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1979. 

Goodman, Martin D., and Jane Sherwoord (assistance). The Roman World. 44 BC - AD 180. Edited by Fer-
gus Millar. Routledge History of the Ancient World. London [New York]: Taylor & Francis 
Group, 1997. 

Goppelt, Leonhard. Theologie des Neuen Testaments. Herausgegeben von Jürgen Roloff. Unveränderter 
Nachdruck der dritten Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976 / 1981. 

Griffiths, J. Gwyn. The Divine Verdict. A Study of Divine Judgement in the Ancient Religions. Leiden: Brill, 
1991. 

Härle, Wilfried. “Die Rede von der Liebe und Vom Zorn Gottes.” Zeitschrift Für Theologie und Kirche 
Beiheft Nr. 8 (1990). P. 50-69. 

Horst, Pieter Willem van der. “Philo Alexandrinus Over de Toorn Gods.” In Kleine Encyclopedie Van de 
Toorn. Vol. 21 of Utrechtse Theologische Reeks, edited by Ab de Jong and Aleid de Jong. Utrecht, 
1993, p. 77-82. 

Jeffers, James S. “Jewish and Christian Families in First-Century Rome.” In Judaism and Christianity in 
First-Century Rome, edited by Karl Paul Donfried and Peter Richardson. Grand Rapids, Michi-
gan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1998, p. 128-150. 

Jervell, Jacob. “The Letter to Jerusalem.” In The Romans Debate, edited by Karl Paul Donfried. Rev. and 
exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, LLC, 1991, p. 53-64. 

Jewett, Robert. Dating Paul’s Life. London: SCM Press Ltd., 1979. 
———. “Following the Argument of Romans.” In The Romans Debate, edited by Karl Paul Donfried. Rev. 

and exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, LLC, 1991, p. 265-77. 
Jong, Ab de. “De Toorn in Het Iraanse Pandemonium.” In Kleine Encyclopedie Van de Toorn. Vol. 21 of 

Utrechtse Theologische Reeks, edited by Ab de Jong and Aleid de Jong. Utrecht, 1993, p. 83-94. 
Josephus, Flavius. The Wars of the Jews. In The Works of Josephus. Complete and Unabridged. Translated by 

William Whiston. New Updated Edition. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 
1996. 

Karris, Robert J. “Romans 14:1-15:13 and the Occasion of Romans.” In The Romans Debate, edited by 
Karl Paul Donfried. Rev. and exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, LLC, 
1991, p. 65-84. 

Lampe, Peter. From Paul to Valentinus. Christians at Rome in the First Two Centuries. Translated by Mi-
chael Steinhauser. Edited by Marshall D. Johnson. First Fortress Press edition 2003. Minne-
apolis: Fortress Press, 2003. 

———. “The Roman Christians of Romans 16.” In The Romans Debate, edited by Karl Paul Donfried. 
Rev. and exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, LLC, 1991, p. 216-230. 

Lekkerkerker, Arie Frederik Nelis. De Brief Van Paulus Aan de Romeinen. De Prediking Van Het Nieuwe 
Testament, vol. 2. Nijkerk: Callenbach, 1965. 

Lohse, Eduard. Die Entstehung Des Neuen Testaments. Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz: Kohlhammer, 
1979. 

MacGregor, G.H.C. “The Concept of the Wrath of God in the New Testament.” New Testament Studies 7 
(1961), p. 101-09. 

Metzger, Bruce Manning. A Textual Commentary on the Greek New Testament: A Companion Volume to the 
United Bible Societies’ Greek New Testament. Revised edition. London; New York: United Bible 
Societies, 1994. 



Bibliografie 
 
 

 
 
Paulus over de toorn van God, in de brief aan de christenen te Rome 121 

Moo, Douglas J. The Epistle to the Romans. The New International Commentary on the New Testament. 
Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1996. 

Morris, Leon. “The Wrath of God.” The Expository Times LXIII, no. 5 (February 1952 1951-1952), p. 142-
145. 

Nanos, Mark D. The Mystery of Romans: The Jewish Context of Paul’s Letter. Minneapolis: Fortress Press, 
1996. 

Neudorfer, Heinz-Werner, and Eckhard J. Schnabel, Hrsg. Das Studium Des Neuen Testamentes. Bibel-
wissenschaftliche Monographien, vol. 5, no. Band I: Eine Einführung in die Methoden der 
Exegese. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1999. 

Ogilvie, R.M. The Romans and Their Gods in the Ages of Augustus. London, 1969. 
Peels, Hendrik George Laurens. De Wraak Van God. De Betekenis Van de Wortel NQM en de Functie Van de 

NQM-Teksten in Het Kader Van de Oudtestamentische Godsopenbaring. Zoetermeer: Uitgeverij 
Boekencentrum B.V., 1992. 

Pesch, Rudolf. Die Apostelgeschichte. Edited by Joseph Blank. 2., verbesserte Auflage. Evangelisch-
Katholischer Kommentar Zum Neuen Testament, vol. V/2 (Apg 13-28). Neukirchen-Vluyn / 
Zürich: Neukirchener Verlag / Benziger Verlag, 1986. 

Rad, Gerhard von. Theologie Des Alten Testaments. 8. Auflage. München: Chr. Kaiser Verlag, 1984. 
Ridderbos, Herman. Paulus. Ontwerp van zijn theologie. Vierde druk. Kampen: Uitgeversmaatschappij 

J.H. Kok, 1978. 
Ringgren, Helmer. “Einige Schilderungen Des Göttlichen Zorn.” In Tradition und Situation. Studien Zur 

Alttestamentlichen Prophetie. Festschrift A. Weiser, edited by E. Würthwein and O. Kaiser. 
Göttingen, 1963, p. 107-113. 

The Romans Debate. Edited by Karl Paul Donfried. Rev. and exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hen-
drickson Publishers, LLC, 1991. 

Sanders, Ed Parish. Paul and Palestinian Judaism. A Comparison of Patterns of Religion. London: SCM Press 
Ltd., 1989. 

Schoonhoven, Calvin R. The Wrath of Heaven. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing 
Company, 1966. 

Spencer, Stephen. The Parting of the Ways: The Roman Church as a Case Study. Edited by Leonard V. 
Rutgers. Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion, vol. 5. Leuven: Uitgeverij 
Peeters, 2004. 

Stuhlmacher, Peter. “The Purpose of Romans.” In The Romans Debate, edited by Karl Paul Donfried. 
Rev. and exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, LLC, 1991, p. 231-242. 

———. “The Theme of Romans.” In The Romans Debate, edited by Karl Paul Donfried. Rev. and exp. ed.. 
Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, LLC, 1991, p. 333-345. 

Tasker, Randolph Vincent Greenwood. The Biblical Doctrine of the Wrath of God. London: Tyndale Press, 
1951. 

Tobin, Thomas H. Paul’s Rhetoric in Its Contexts. The Argument of Romans. Peabody, Massachusetts: Hen-
drickson, 2004. 

Vriezen, Theodorus Christiaan. Hoofdlijnen der Theologie Van Het Oude Testament. 3e druk, opnieuw 
herzien en uitgebreid. Wageningen: Veenman, 1966. 

Watson, Francis. “The Two Roman Congregations: Romans 14:1-15:13.” In The Romans Debate, edited 
by Karl Paul Donfried. Rev. and exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 
LLC, 1991, p. 203-215. 

Wiefel, Wolfgang. “Jewish Community in Ancient Rome.” In The Romans Debate, edited by Karl Paul 
Donfried. Rev. and exp. ed.. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, LLC, 1991, p. 
85-101. 

Wilckens, Ulrich. Der Brief an die Römer. 2., verbesserte Auflage. Evangelisch-Katholischer Kommentar 
Zum Neuen Testament, vol. VI/1 (Röm 1-5). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1987. 

———. Der Brief an die Römer. 2., verbesserte Auflage. Evangelisch-Katholischer Kommentar Zum Neu-
en Testament, vol. VI/2 (Röm 6-11). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1987. 

———. Der Brief an die Römer. 2., durchgesehene Auflage. Evangelisch-Katholischer Kommentar Zum 
Neuen Testament, vol. VI/3 (Röm 12-16). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1989. 

———. “Über Abfassungszweck und Aufbau Des Römerbriefs.” In Rechtfertigung Als Freiheit. Paulusstu-
dien, edited by Ulrich Wilckens. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1974, p. 110-167.



 

 


	Titelblad
	Inhoudsopgave
	Afkortingen
	Inleiding
	Aanleiding, onderwerpskeuze en uitwerking
	De onderzoeksvraag en de aanpak
	Verantwoording
	Dankwoord

	Hoofdstuk 1 Goddelijke toorn -Nabije Oosten en klassieke oudheid,Oude Testament, Jodendom en Nieuwe Testament
	1.1 INLEIDING
	1.2 HET OUDE NABIJE OOSTEN
	1.3 KLASSIEKE OUDHEID
	1.3.1 Griekenland
	1.3.2 De Romeinse wereld

	1.4 OUDE TESTAMENT
	1.4.1 Woordgebruik
	1.4.2 Het subject van de toorn: יהוה
	1.4.3 Op wie is de toorn van de HEER gericht?
	1.4.4 Hoe manifesteert zich de toorn van de HEER?
	1.4.5 Waardoor ontbrandt de toorn van de HEER?
	1.4.6 Het uitbreken, de duur en het afwenden van Gods toorn

	1.5 SEPTUAGINTA
	1.6 JODENDOM
	1.6.1 Joodse literatuur
	1.6.2 Mishnah, Talmud en Targum
	1.6.3 Philo en Josephus

	1.7 HET NIEUWE TESTAMENT
	1.7.1 Woordgebruik
	1.7.2 Toorn en het godsbeeld van het Nieuwe Testament
	1.7.3 Op wie is de toorn van God gericht?
	1.7.4 Oorzaken en gevolgen van de goddelijke toorn
	1.7.5 De redding van Gods toorn

	1.8 VRAGEN

	Hoofdstuk 2 Paulus, Rome, de christenen in Rome en de brief
	2.1 INLEIDING
	2.2 PAULUS EN ZIJN SITUATIE
	2.3 DE CHRISTENHEID TE ROME
	2.3.1 Joden, heidenen en christenen
	2.3.2 De scheiding tussen christendom en Jodendom in Rome
	2.3.3 De christenheid te Rome

	2.4 PAULUS EN DE CHRISTENEN TE ROME
	2.5 DE BRIEF AAN DE CHRISTENEN TE ROME
	2.5.1 Een brief !
	2.5.2 Opbouw, rhetorica en diatribe
	2.5.3 Waarom en met welk doel schreef Paulus deze brief aan de christenen te Rome?

	2.6 EEN AANVULLENDE VRAAG

	Hoofdstuk 3 Paulus over de toorn van Godin zijn brief aan de christenen te Rome
	3.1 INLEIDING
	3.2 ROMEINEN 1,18-3,20
	3.2.1 De context
	3.2.2 Romeinen 1,18
	3.2.3 Romeinen 2,5 en 8
	3.2.4 Romeinen 3,5

	3.3 ROMEINEN 3,21-4,25
	3.3.1 De context
	3.3.2 Romeinen 4,15

	3.4 ROMEINEN 5,1-7,25
	3.4.1 De context
	3.4.2 Romeinen 5,9

	3.5 ROMEINEN 8,1-11,36
	3.5.1 De context
	3.5.2 Romeinen 9,22
	3.5.3 Romeinen 10,19

	3.6 ROMEINEN 12,1-15,7
	3.6.1 De context
	3.6.2 Romeinen 12,19
	3.6.3 Romeinen 13,4.5


	Evaluatie en conclusies
	Bibliografie

