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===========================
EEN CHRISTELIJKE
VERPLICHTING
Romeinen 1:14-16: “Ik ben een
schuldenaar naar zowel Grieken en
barbaren, naar zowel wijzen en onwijzen.
Alzo, wat mij betreft, ik ben vurig om het
goede nieuws aan u te verkondigen die
ook in Rome zijn. Want ik ben niet
beschaamd voor het evangelie, want het
is de kracht van God tot redding van een
ieder die gelooft, eerst naar de Jood en
ook naar de Griek.”
Drie keer in Romeinen 1:14-16, gebruikt
de apostel Paulus de woorden “Ik ben,”
en elke keer is er een belangrijke boodschap voor elke ware gelovige in Christus.
1. Ik ben een schuldenaar
Hij zegt in vers 14: “IK BEN EEN
SCHULDENAAR” – een schuldenaar naar
alle mensen, om hen te vertellen over het
verlossende werk van Christus.

Maar waarom was hij een schuldenaar
naar mensen die hij nog nooit eerder had
gezien?
Om verschillende redenen:
1.1. Hij wist het antwoord op hoe gered te
worden van de straf en de kracht van de
zonde.
Hij wist wat ze nodig hadden om gered te
worden van de straf en de kracht van de
zonde. Als ik een dronkaard op de rails
van de trein zie liggen en ik doe niets, ben
ik dan geen moordenaar als hij door de
trein wordt gedood? Als ik een man zie
verdrinken en ik heb een reddingsboei in
mijn hand maar ik gooi deze niet naar
hem toe, ben ik dan geen moordenaar als
hij voor de laatste keer onder water gaat?
Als ik miljoenen verloren zielen om mij
heen zie en de reddingsboodschap
kennende, deze niet vertel, ben ik dan niet
schuldig als zij zonder Christus sterven?
1.2. Hij wist dat de Christus die voor zijn
zonden was gestorven, ook gestorven is
voor de zonden van anderen.
Verder voelde Paulus zichzelf een
schuldenaar naar anderen, omdat de
Christus welke voor zijn zonden was
gestorven, ook gestorven is voor de
zonden van anderen. Zoals hij zegt in 2
Korinthiërs 5:15: “... En Hij (Christus) is
voor allen gestorven, opdat degenen die
leven, niet meer voor zichzelf zullen leven,
maar voor Hem, Die voor hen gestorven
en opgewekt is.”
1.3. Hij wist dat de Christus die voor zijn
zonden was gestorven, hem opdracht had
gegeven om anderen over Zijn
verlossende genade te vertellen.
Tot slot, de Christus welke voor Paulus
zijn zonden was gestorven, had hem
opdracht gegeven om anderen over Zijn
verlossende genade te vertellen. Daarom

zegt hij in 1 Korinthiërs 9:16,17: “... En
wee mij, indien ik het Evangelie niet
verkondig! Want ... de uitdeling is mij
evenwel toebetrouwd.”
2. Ik ben vurig
Verder kon Paulus vertellen wat elke ware
gelovige zou moeten kunnen zeggen:
Niet, ―Ik ben een schuldenaar, maar,”
maar eerder, ―Ik ben een schuldenaar ...
ALZO, wat mij betreft, IK BEN VURIG‖
(Romeinen 1:15). Hij was vurig om zijn
schuld te ontladen want hij had datgene
waarmee het te ontladen is — het
wonderbaarlijke ―evangelie van de genade
van God.‖ En inderdaad maakte hij deze
boodschap aan anderen bekend met alles
wat in hem was.
3. Ik ben niet beschaamd
En nu de derde ―Ik ben‖: Ik ben een
schuldenaar … alzo, … ik ben vurig …
Want IK BEN NIET BESCHAAMD voor
het evangelie, want het is de kracht van
God tot redding van een ieder die gelooft
…” (vers 16).
Dus wij zien dat de apostel Paulus altijd
trots was om Christus te bezitten als de
machtige Verlosser van zonde. En hij
geeft ons de instructie in 1 Korinthiërs
11:1 om navolgers van hem te zijn:
“Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik
van Christus.”
Hoe is dit bij u?
Kent u Christus als uw persoonlijke
Verlosser van de hades (de huidige hel)?
En als dit zo is, vertelt u anderen over
Hem?
(Bron: 'Two Minutes with the Bible, August
10th’ door C.R. Stam)

