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GODS LIEFDE OVERWINT 
 

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 
door Hem die ons heeft liefgehad 

 

Romeinen 8, 22-28 en 31-39 (37) 
 

 

Gemeente van Christus, broeders en zusters  
 

Gods liefde overwint in Jezus Christus. In weerwil van 
verdrukking zijn wij meer dan overwinnaars door Hem.  
 

Liefde wint 
 

Liefde is sterker dan de dood 1. Omdat God zelf liefde is 2. 
Wat betekent dat? Heeft die liefde antwoorden op cynisme?  
 

Leven en dood 
 

In de herdenkingsdienst in juli 2014 voor de slachtoffers 
van de MH-17 ramp ging het erover. Liefde sterker dan de 
dood. In een rouwadvertentie kan het een hoopvol signaal 
zijn. Maar in wat we meemaken aan onverschilligheid en 
haat horen we heel wat anders. Familiedrama’s. Aanslagen. 
Vluchtelingen die anoniem de wereld over zwerven. Hoezo 
liefde wint? Mooi als na een sterven goede herinneringen 
blijven. Maar dat is ook niet altijd zo en fysieke en 
geestelijke afbraak kan lang op je netvlies blijven staan. 
 

Lessen uit de Vervolgde Kerk 
 

Wat kun je van de Vervolgde Kerk leren? Ik denk aan 
vluchtelingen in Irak die ik sprak. Aan boeken met 
interviews met vervolgde christenen 3. Soms hoor je van 

                                                           
1 Hooglied 8, 6 en 1 Korinte 13, 8 
2 1 Johannes 4, 8 en 16 
3 Bijvoorbeeld Nik Ripken (2013) Het dwaze van God. Hoe geloof 

overleeft in tijden van vervolging . Gideon: Hoornaar 
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veel volharding. Maar ook dat christenen niet volhouden in 
een situatie zo destructief dat kerken stoppen. Sommige 
verhalen zijn schokkend. Zoals van Aisja een 24-jarige 
weduwe met vier kinderen die van moslima christen werd in 
een islamitisch land. Gearresteerd werd ze opgesloten. Niet 
in een cel, maar in een klamme kelder onder het politie 
bureau tussen spinnen, insecten en ratten 4. Wint Gods 
liefde daar ook? En hoe dan? Paulus begrijpt zo’n vraag. 
 

Niet alleen, maar samen 
 

Paulus heeft zelf veel verdrukking meegemaakt 5. Opnieuw 
zou het komen 6. Drie jaar na deze brief arriveerde hij in 
Rome als gevangene van de keizer. Vier jaar later brak de 
vervolging onder keizer Nero uit 7. Je kon als christen wel 
een bestaan opbouwen, maar de boodschap van Jezus was 
ongehoord. Je moest rekening houden met verdrukking. 
Wat met Jezus gebeurde, kon ook met jou gebeuren. 8. Wat 

                                                           
4 Ripken (2013) 254-257 
5 1 Korinte 4, 9-13. 1 Korinte 15, 30-31. 2 Korinte 1, 4-11. 2 Korinte 2, 

4. 2 Korinte 4, 8-9. 2 Korinte 6, 4-5. 2 Korinte 11, 23-29. 2 Korinte 12, 

10. Galaten 6, 17. Filippenzen 1, 7- en 29-30. 2 Timoteüs 1, 8. 2 

Timoteüs 2, 8-9. Paulus brengt ook ander fysiek lijden ter sprake. 1 

Korinte 2, 3-5. 2 Korinte 12, 7. Galaten 4, 12-15. Filippenzen 4, 14 
6 Handelingen 20, 22-24 en Handelingen 21, 10-14. 
7 F.F. Bruce (1983) The Epistle of Paul to the Romans 11-18. Inter-

Varsity Press / Eerdmans: Leicester / Grand Rapids. F.F. Bruce (1993) 

Paul in Acts and Letters in G.F. Hawthorne, R.P.Martin Dictionary of 

Paul and his Letters 686-687 InterVarsity Press: Downers Grove, L´ter. 
8 1 Thessalonicenzen3, 3-4. 2 Timoteüs 3, 10-12. C.G. Kruse (1993) 

Afflictions, Trials, Hardships in G.F. Hawthorne, R.P.Martin Dictionary 

of Paul and his Letters 18-20 InterVarsity Press: Downers Grove, 

Leicester. S.J. Hafemann (1993) Suffering in G.F. Hawthorne, 

R.P.Martin Dictionary of Paul and his Letters 919-921 InterVarsity 

Press: Downers Grove, Leicester. Hafemann (1993) 921 ziet Paulus’ 

spreken over lijden en pijn uitdrukkelijk in het perspectief van het lijden 

van de rechtvaardige in het Oude Testament. 
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jij zelf in de dood en opstanding met Christus ontving, 
deelde je met elkaar als leden van één lichaam. De gemeente 
in Rome bestond uit huisgemeenten 9. Bij vervolging gingen 
christenen ook diensten houden in hun eigen onderaardse 
begraafplaatsen. De eerste ondergrondse kerk. Paulus 
verlangt naar die gemeente schrijft hij. Om bemoedigd te 
worden en om te bemoedigen 10. Voor ons een eerste les: onze 
broers en zussen bemoedigen en wederkerig bemoedigd te worden. 
 

In dit alles 
 

Gods liefde overwint? Is dat niet te hoog gegrepen? In 
weerwil van alles? Ondanks alles meer dan overwinnaars? 
 

Vrijspraak 
 

Als Paulus schrijft, is er veel onzeker voor hem en ook voor 
de gemeente. Maar één ding is wel zeker. Jezus Christus is 
uit de dood opgestaan. Er vrijspraak voor wie gelooft. Veel 
beelden in deze brief komen uit de rechtszaal 11. Ook in het 
slot van Romeinen 8. In Romeinen 2-7 schreef Paulus over 
Gods rechtsgeding in deze wereld. Jood en heiden staan 
schuldig voor God. Wij allemaal. Alleen door de dood en 
de opstanding van Jezus Christus is er genade voor ieder die 
gelooft. De vorst der duisternis is verslagen. Jezus’ dood en 
opstanding betekenen twee dingen die absoluut zeker zijn. 
 

Allereerst dat er vrijspraak is en geen veroordeling voor wie 
in Christus Jezus zijn. Jezus heeft aan het kruis de macht 
van de zonde overwonnen. Dat is een vreemde vrijspraak 

                                                           
9 J.D.G. Dunn (1993) Letter to Romans in G.F. Hawthorne, R.P.Martin 

Dictionary of Paul and his Letters 839 InterVarsity Press: Downers 

Grove, Leicester. D.J. Moo (1996) The Epistle to the Romans 5 11-13 

Eerdmans: Grand Rapids, Cambridge 
10 Romeinen 1, 10-13 
11 Moo (1996) 79-90 Excursus: “Righteousness” Language in Paul  
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met veel gevolgen omdat de Heilige Geest ons met Christus 
verbindt en ook met elkaar. Zo begint een nieuw leven van 
strijd en overwinning. Er blijven foute verlangens die je niet 
wilt. Zondige gedachten zijn soms sterker dan jijzelf bent. 
Christus verlost daaruit – door de Heilige Geest. Romeinen 
8 is de afsluiting van de eerste briefhelft – als een lied van 
overwinning – recht uit het hart. Echt een hartenlied. 
 

Verlossing 
 

Naast vrijspraak deel je in verlossing. De eindoverwinning 
is ook zeker. Je deelt erin, maar je wordt ook aangevochten. 
Dan troost Gods liefde ons in ons lijden opdat wij anderen 
leren vertroosten 12. God maakt van ons mensen met hoop. 
Hoop die niet beschaamt omdat de Heilige Geest als de 
liefde van God in onze harten is uitgestort. 13. Pijn en lijden 
staan in perspectief met de eindoverwinning. Je leert door 
verdrukking héén te kijken tot in de verloste schepping zelf. 
 

Strijd  
 

Als kind van je hemelse Vader ontvang je vrijspraak en 
verlossing – maar je deelt ook in het lijden van Jezus. Iets 
van wat Hij meemaakte, ga jij ook merken. Lijden om wat 
gebroken is. In natuurgeweld. Veel erger nog in mensen die 
elkaar en de schepping beschadigen. Gebrokenheid in 
verleidingen waar mensen voor bezwijken. Tegenwerking. 
Vluchten voor geweld en alles achter moeten laten. Als je 
op de universiteit gediscrimineerd wordt zoals een jongere 
me zei die was afgestudeerd in Mosul. Zij maakte hetzelfde 
mee als Joodse studenten in Duitsland bij de opkomst van 
Hitler. Zo verging het christenen in de Sovjetunie, in het 
China onder Mao Zedong en nog steeds in het Noord-

                                                           
12 2 Korinte 1, 3-11 
13 Romeinen 5,5 
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Korea van Kim Jong-Un, en in islamitische landen. Daar 
worden christenen vaak beschuldigd. Voor rechtbanken als 
Jezus voor de Joodse Raad en voor Pontius Pilatus 14. In dit 
alles zijn wij meer dan overwinnaars zingt Paulus ons voor. 
 

Meer dan overwinnaars 
 

In het Grieks klinkt die uitdrukking als superoverwinnaars 15.  
 

Liefde van God 
 

Ik stond zelf nooit voor een rechtbank. Daar sta je niet als 
superoverwinnaar, stel ik me zo voor. Zeker in het geval 
van rechterlijke dwaling lijkt me dat lastig. Als je 
ondervraagd wordt en je antwoorden komen niet binnen 
omdat ze een bekentenis verwachten die je niet gaat geven. 
Zoiets overkomt vervolgde christenen. Wat doe je dan? 
 

Zij hebben God als bron van liefde en genade leren kennen 
door Jezus te aanvaarden en te volgen. Een tot geloof 
gekomen moslim verklaarde voor de rechtbank: mijn 
ondervragers vragen me alsmaar om terug te keren tot de 
islam. Maar dan vraag ik: naar wie zou ik ooit nog kunnen 
teruggaan als ik wegloop uit de armen van mijn hemelse 
Vader ? Voor Jezus nooit meer een ander. Wie Hem leert 
kennen, wil alleen maar liefhebben. Dat zegt Paulus in vijf 
vragen met alleen negatieve beantwoording in gedachten 16. 
 

Vragen zonder antwoord 
 

Wie zal tegen ons zijn – als God voor ons is? Ondenkbaar. 
Zal God niet alles geven nu Hij wel zijn eigen Zoon ons 
gaf? Onbestaanbaar. Wie kan terechte beschuldiging 

                                                           
14 Lukas 22, 63 – 23, 25 en parallellen  
15 Bruce (1983) 181. Minder stellig is Moo (1996) 544 
16 Romeinen 8, 31-35 
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inbrengen tegen iemand die is vrijgesproken? Geen eerlijke 
rechter wil er naar luisteren. Wie zal bij God rechtsgeldige 
veroordeling kunnen uitspreken nu Jezus – die onschuldig 
ter dood is veroordeeld – ons vrijpleit bij de Vader? Wie zal 
ons scheiden van de liefde van Christus als wij in zijn 
navolging leven als schapen die naar de slachtbank gaan 17? 
God is de enige bron van verzoening. Ook voor wie jou 
vijandig gezind is – zoals Kopten voor de televisie de 
moordenaars van hun familie hebben vergeven. Belangrijke 
lessen zijn dat. Is Jezus ons alles waard en volgen wij Hem werkelijk? 
Ben jij met Hem gestorven en opgestaan en hoe merkt je omgeving dat? 
 

Door Hem die ons heeft liefgehad 
 

Zo’n overwinning dank je aan Jezus alleen. Daarom lijkt die 
overwinning als twee druppels water op die van Jezus.  
 

Dienen 
 

Paulus ziet geloven altijd in verband met het sterven en de 
opstanding van Jezus 18. Jezus is Overwinnaar omdat Hij 
vol vertrouwen bleef liefhebben en dwars door de dood 
heen werd verhoogd. Daarom mogen wij leren liefhebben 
zonder wraak. Zelfs met liefde voor de vijand. Want liefde 
is de vervulling van de Wet 19. Jezus kwam om te dienen. 
Niet om zich te laten dienen. Vervolging helpt ons zien om 
geen verbinding met status en macht aan te gaan en nederig 
ver bij triomfalisme vandaan te blijven. Wat de kerk in de 
kruistochten misdeed, maakt ons nederig. Waar kerken in 
de WO-II Joden niet beschermde past verootmoediging en 
schuld belijden. In de navolging van Jezus leef je in de 
vrijheid van Gods vrijspraak. God leert ons nederig dienen.  
                                                           
17 Citaat uit Psalm 44, 23 met een duidelijke verwijzing naar Jesaja 53, 7.  
18 Romeinen 6 en in Romeinen 8, 32 en 34 
19 Romeinen 12, 9-21 en Romeinen 13, 8-14 
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Slachtschapen 
 

Overwinnaars als slachtschapen. Haat niet beantwoorden 
met onverschilligheid en kwaad niet vergelden, maar door 
het goede overwinnen 20. Moeilijk is dat. Het kan jaren 
duren voor een moord op je geliefde is verwerkt. Dat lukt 
nooit in eigen kracht. Iemand zei tegen Corrie ten Boom – 
die een Duits concentratie kamp overleefde en na de WO-
II evangeliste werd: Ik ben er zeker van dat uw geloof u er 
doorheen geholpen heeft. Ze zei: Mijn geloof? Ik weet het 
niet. Ik was bang en mijn geloof was zo zwak. Nee het was 
Jezus. De kracht van zwakke schapen is de goede Herder. 
 

De liefde van God in Christus Jezus 
 

Van de lijdende Kerk leren we daarom ook dat God niet de andere 
kant opkijkt als wij lijden. Juist niet. Hij kwam er middenin. In 
onze weerbarstige werkelijkheid heeft Jezus in zijn eigen 
dood en opstanding het kwaad zelf overwonnen. Daarom 
gaat zijn liefde uit naar ons en mag je instemmen met dit 
loflied van Paulus. Door de tranen heen. Je eigen hartenlied. 
 

Lessen van de Vervolgde Kerk 
 

Er kwamen vier lessen voorbij. Neem er één mee naar huis: 
 

(1) Bemoedig vervolgde christenen en laat je door hen bemoedigen. 
(2) Vraag je af wie Jezus voor je is? Bid dat Hij je hoogste vreugde is.  
(3) Ga bidden voor iemand in jouw omgeving die je niet aardig vindt. 
(4) Als je het moeilijk hebt, vertrouw op God en laat je hart het 
loflied van Gods liefde zingen en deel in de overwinning van Jezus. 
 

Zoals Aisja waar ik mee begon. Zij had met haar man een 
winkel tegenover een christelijke kliniek. Haar man hitste 
mensen tegen dat ziekenhuis op. In de moskee zei hij dat de 

                                                           
20 Romeinen 12, 21 
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zieken er vergiftigd werden. Toen hij ongeneeslijk ziek werd 
bleven zijn klanten weg en er kwamen financiële zorgen. 
Het personeel van de kliniek hoorde dat en zij begonnen 
inkopen bij hem te doen. Ze vertelden dat ze voor hem 
baden en op het laatst verzorgden ze hem. Voordat hij op 
zevenenvijftig jarige leeftijd stierf, gaf hij zich over aan 
Jezus net als zijn vrouw. Zo werd ze weduwe van 
vierentwintig met vier kinderen. Aisja werd in de stad een 
krachtige getuige van de liefde van God. Plaatselijke 
autoriteiten arresteerden haar. Sloten haar op in die 
onafgebouwde kelder onder het politiebureau tussen 
spinnen en ratten. Ze was zo ontredderd dat ze wilde 
opgeven en naar God uitschreeuwen dat het genoeg was. 
Toen ze in wanhoop haar mond opendeed, kwam er een 
loflied in haar op. Ze zong. Ze was zo verbaasd en 
bemoedigd door haar eigen stem en overweldigd door 
Gods aanwezigheid, dat ze steeds harder begon te zingen. 
Terwijl ze Jezus loofde en aanbad merkte ze dat het in het 
politiebureau merkwaardig stil werd. Tot in de avond het 
luik openging en de politiechef haar omhoog trok en thuis 
bracht. Ik begrijp er niets van zei hij. Jij bent nergens bang 
voor. Mijn familie is overal bang voor. Over drie dagen 
breng ik je naar mijn eigen huis. Ik wil dat je aan iedereen in 
mijn familie vertelt waarom je niet bang bent en ik wil dat jij 
dit lied zingt. Een hartenlied. Inderdaad. In dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. 
 
 

       Amen 
 
 

Nieuwegein      11 juni  2017 
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