
Toegang gratis 
 
Romeinen 3:21-31 
21Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu 
ook buiten de wet zichtbaar: 22God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus 
Christus geloven. En er is geen onderscheid. 23Iedereen heeft gezondigd en 
ontbeert de nabijheid van God; 24en iedereen wordt uit genade, die niets 
kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door 
Christus Jezus heeft verlost. 25-26Hij is door God aangewezen om door zijn 
dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst 
God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij 
aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, 
zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door 
iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. 

27Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. 
En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, 
door de wet die eist dat u gelooft. 28Ik heb u er immers op gewezen dat een 
mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te 
leven. 29Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de 
heidenen? Zeker ook die van de heidenen, 30want er is maar één God, en hij 
zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als 
rechtvaardigen aannemen. 31Stellen wij door het geloof de wet buiten 
werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist. 
 
 
De Here Jezus wil in de hemel plaats bereiden voor ons. ‘Maar is dat wel 
voor mij?’ dat is de vraag die toch velen bezighoudt. En dan kijkt men naar 
eigen zonden en gebreken. Zullen ze straks door de Here niet worden 
afgewezen. Er ontbreekt immers zo veel aan hun leven. Mensen tobben met 
dezelfde vraag als Maarten Luther: ‘Hoe krijg ik een genadig God?’ 
Natuurlijk, net als Luther weten ze van Christus’ lijden en sterven voor  
mensen. Maar toch…  Daar blijft de twijfel: komt het wel goed, heb ik wel 
goed en gelovig geleefd? 
En wie de weg opgaat om zelf iets te presteren, die wordt hoe langer hoe 
meer onzeker. Hoe meer Luther zich inspande om goede werken te doen, 
hoe wanhopiger hij werd. 
Pas toen hij bij het bestuderen van de brief aan de Romeinen las: ‘De 
rechtvaardige zal uit het geloof leven,’ toen gingen zijn ogen open. Alleen 
het aanvaarden van Christus maakt ons rechtvaardig voor God. 
 
Alle mensen hebben gezondigd, zo heeft Paulus in het hoofdstuk dat we 
vandaag lazen, geschreven. Niemand is er die goed doet. Niet één. Je wordt 



nooit gered door zelf iets te presteren. Gerechtigheid van God wordt 
openbaar buiten de wet om: allen worden om niet gerechtvaardigd uit zijn 
genade. 
Gerechtvaardigd, dat wil zeggen voor Gods gericht vrijgesproken. De Here 
zegt: Ik vind geen schuld in deze man of deze vrouw. Want hun Christus 
heeft hun zonden gedragen. Al dat kwaad heb Ik veroordeeld toen Jezus 
stond voor de rechterstoel van Pontius Pilatus.  
En nu zijn ze vrij. Gerechtvaardigd. Ze kunnen binnenkomen in het 
vaderhuis uit genade. Om niet. 
Ik herinner met nog dat ik als jongen thuis een huisbezoek bijwoonde. Mijn 
vader sprak over deze vraag met de ouderlingen. Hij tobde op dat moment 
met de vraag of hij wel goed genoeg was voor God. Toen kreeg hij als 
antwoord: ‘Je wordt uit genade zalig zonder werken.’ Waarop hij reageerde: 
‘Dat is maar gemakkelijk.’ Ik herinner me na meer dan veertig jaar nog wat 
onze ouderling hierop zei: ‘Ja, je kunt op je sloffen in de hemel komen.’ 
Hij had gelijk. We worden zalig uit genade. 
Genade, dat is in het Grieks ‘charis’ en in het latijn ‘gratia’; hierin herken je 
het Nederlandse woord gratis. 
We mogen voor niets de hemel binnen. De toegang is gratis. Dat is het 
evangelie: gerechtvaardigd om niet. 
Dat mogen we wel in onze harten griffen. Want we dreigen dat telkens weer 
te vergeten. En dat is geen wonder; de satan wil bij ieder van ons het 
evangelie in de kiem smoren. Want als je dit gelooft dan is zijn macht 
gebroken. Dan ben je voor de satan verloren. Daarom tracht hij ons telkens 
weer die blijde boodschap te ontnemen. 
Wie probeert zelf iets te doen, zal merken dat hij steeds verder achterop 
komt. Net als Luther word je steeds wanhopiger. 
We zijn voor God rechtvaardig. Uit genade. Voor niets. Gratis. Door Christus. 
Maar het is wel echt. Immers, zo sluit de apostel ons hoofdstuk af: stellen 
wij dan door het geloof de wet buiten werking? Gebeurt er iets dat eigenlijk 
niet door de beugel kan? Nee, wij bevestigen de wet juist. Immers, de Here 
heeft al onze zonden wel degelijk bestraft. Hij heeft er geen één door de 
vingers willen zien. De straf ervoor is echt gedragen. En zo is aan Gods recht 
volledig voldaan. 
Reden genoeg om te zingen van Gods liefde voor ons. 
 
 
Alle roem is uitgesloten 
 
Alle roem is uitgesloten. 
Onverdiende zaligheên 
heb ik van mijn God genoten, 



’k roem in vrije gunst alleen 
Ja, eer ik nog was geboren, 
eer Gods hand die alles schiep, 
iets uit niet tot aanzijn riep, 
heeft zijn liefde mij verkoren: 
God is liefd’, o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
 
Alzo lief had God de wereld, 
dat Hij zijnen eigen Zoon 
voor die afgevallen wereld 
overgaf aan smaad en hoon 
Ja, toen wij nog zondaars waren, 
schonk d’ontfermer ons gena, 
stierf zijn zoon op Golgotha, 
stierf voor ons, die zondaars waren: 
God is liefd’, o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem. 
 
Dat heet grondelooz’ ontferming, 
dat genade, rijk en vrij! 
God schenkt redding en bescherming, 
schenkt z’ aan zondaars, schenkt z’aan mij. 
Ja wanneer mijn onvermogen 
en mijn diep bederf mij smart 
toont mij ’t goddlijk vaderhart 
zijn verlossend mededogen: 
God is liefd’, o eng’lenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem. 
 
 
 
 


