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Uit geloof tot geloof

romeinen 1:17

Mirjam Elbers

Misschien is het niet de meest koninklijke weg, maar eigenlijk ben ik via de 
Romeinenbrief de Bijbel komen binnenwandelen. Aan het begin van mijn 

studie theologie werd ik als ‘heiden’ geïntrigeerd door de radicaliteit van de brief 
en door de omdraaiing van de religieuze menselijke sentimenten, en dat word ik 
nog steeds. Ik bleek bovendien niet de enige. Ook schrijvers als Michel Houellebecq, 
Alain Badiou en vele andere denkers en dichters geven blijk van hernieuwde aandacht 
voor Paulus’ aanstootgevende monument van de Romeinenbrief. De radicaliteit en 
de kritische zin van deze brief kunnen blijkbaar niet opgesloten blijven in een confes-
sioneel ‘hokje’. Want als de Romeinenbrief érgens op uit is, dan is het op de door-
kruising van iedere religieuze hokjesgeest. Deze brief van Paulus aan de Romeinen 
behoort weliswaar tot de meest invloedrijke geschriften in de (kerk–)geschiedenis, 
maar dan vooral als bevrijdende stem wanneer kerk en theologie in een doodlopende 
steeg terecht waren gekomen.

Telkens opnieuw is het in de geschiedenis der kerk de stem van Paulus geweest, die 
voor een bevrijding uit de vastgelopen situatie van kerk en theologie heeft gezorgd. 
Met name de Reformatie is ondenkbaar zonder deze brief. Maar waaróm is dat nu zo? 
Wat is dan de evangelische, bevrijdende kracht van de Romeinenbrief?

In de colleges van Rinse Reeling Brouwer over de theologie van de reformatoren 
is mij wel duidelijk geworden dat die kracht volgens de reformatoren gelegen is in 

wat Paulus noemt ‘de rechtvaardiging door het geloof ’. De gehele Tenach wordt er 
door Paulus bijgeroepen — van Genesis, via Jesaja en Hosea tot aan de Psalmen — als 
getuigenis van die ene zaak waar het Paulus om te doen is, het punt waar alles maar 
dan ook alles aan hangt, en dat is: het vertrouwen, het geloof (πίστις).

In de Bijbelse teksten getuigen profeten en apostelen telkens weer van deze gewel-
dige ontdekking: dat God de mensen rechtvaardigt niet vanwege al hun inspan-
ningen maar door ‘het geloof ’: door de trouw Gods, en het vertrouwen dat de mens 
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op die trouw stellen mag. Juist op die momenten in de kerkgeschiedenis dat men de 
God van de Bijbel dreigde te vereenzelvigen met het eigen menselijk project, de eigen 
werken, kon de in de Romeinenbrief verkondigde ‘rechtvaardiging door het geloof ’ 
fungeren als kritische instantie, temidden van een wetticistisch geworden jodendom 
(Paulus), een door aflaathandel gedomineerde kerk (Luther) of een verburgerlijkt 
cultuurchristendom (Barth). Een Bijbelse ‘uittocht’ bleek het, uit de beklemmende 
algemeen–religieuze gedachte dat Gods heil zou afhangen van het menselijke werk 
(de wet, de aflaat, de rede).

In deze bevrijdende boodschap van de bijbel speelt het enigszins mysterieuze 
woord ‘geloof ’ (πίστις: vertrouwen, trouw, ook: trouw Gods, zie Romeinen 3:3) 

dus een belangrijke rol. Wenden we ons bijvoorbeeld naar wat wel de kern van 
de brief genoemd wordt: Romeinen 1:17. Letterlijk luidt de tekst: ‘Want gerechtig-
heid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof’. Deze uitdrukking van 
Paulus, ‘uit geloof tot geloof ’ is typerend voor zijn cryptische, welhaast on–Griekse 
taalgebruik. Het doet enigszins denken aan Psalm 84:8, ‘van kracht tot kracht gaan 
zij steeds voort’, maar verder is de uitdrukking uniek. De Nieuwe Bijbelvertaling 
(2004) geeft, in haar jacht op ‘modern taalgebruik’ voor de ‘moderne mens’, deze 
uitdrukking weer met de volgende parafrase: ‘In het evangelie openbaart zich 
dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt’. De uitdrukking 
‘uit geloof tot geloof ’ wordt hier reeds vooraf geïnterpreteerd, en wel op een heel 
bepáálde manier.

Deze uitglijder staat niet op zichzelf. In heel de nieuwe vertaling van de Romei-
nenbrief, en waarschijnlijk niet alleen dáár, meen ik een ‘subjectiverende tendens’ 
waar te kunnen nemen. Daarmee bedoel ik dat deze parafraserende vertaling de 
neiging heeft om telkens wanneer Paulus spreekt over ‘geloof ’ te vertalen met ‘ons 
geloof ’, ‘uw geloof ’ of ‘omdat wij geloven’ (bijvoorbeeld 4:20; 5:1; 9:30; 11:20). Door 
Paulus wordt echter op z’n minst in het midden gelaten van wie dat ‘geloof ’ uitgaat 
of wiens daad dat is.

Niet voor niets heeft gerenommeerd Plato–vertaler Gerard Koolschijn op een 
gegeven moment geweigerd verdere medewerking te verlenen aan de nbv, en heeft hij 
zelf een vertaling gemaakt van de Romeinenbrief (‘Aan de Romeinen’ Athenaeum–
Polak & van Gennep 2009).

Bovenstaande passage vertaalt Koolschijn met ‘want Gods rechtvaardigheid 
wordt erin geopenbaard, door geloof, voor geloof ’. Daar wordt de betekenis van deze 
uitdrukking niet meteen helderder van, maar doet wel meer recht aan het inder-
daad vreemde taalgebruik van Paulus. Koolschijn schrijft zelf in het zijn voorwoord: 
‘Een vertaling is nooit vrij van interpretatie, maar ik heb de lezer zo veel mogelijk de 
gelegenheid gelaten voor een eigen uitleg — anders dan de parafraserende Nieuwe 
Bijbelvertaling, waarin tweeduizend jaar theologie is meevertaald, zodat men vaak 
een eigentijdse kanselverkondiger meent te horen.’
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Dat is ferme taal, maar wanneer we de voorbeelden erbij nemen, moeten we Kool-
schijn gelijk geven. ‘Enkel en alleen wie gelooft’ is een (discutabele) interpretatie 
van ‘uit geloof tot geloof ’. Belangrijk hierbij is te bedenken dat Paulus weliswaar een 
‘Griek met de Grieken’ was, maar van huis uit een joodse schriftgeleerde. Noch de 
nbv–vertalers noch Koolschijn lijken dat voldoende te beseffen. Voor Paulus was er 
maar één heilige Schrift en dat was de Hebreeuwse Bijbel. Het geloof in Jezus zag hij 
als een logisch gevolg, een volmaakte uitdrukking van datzelfde ‘geloof ’ als waar het 
in zijn heilige Schrift om ging.

Dat woord ‘geloof ’ (πίστις) is dan ook vooral de vertaling van het Hebreeuwse 
emoena dat zoiets betekent als wederzijdse trouw, vertrouwen. Het is het geloof van 
Abraham die op God vertrouwt, maar ook de trouw van God die zijn volk ‘in trouw’ 
als bruid zal nemen (Hosea 2:19). Ook Paulus spreekt van de trouw (πίστις) Gods, in 
Romeinen 3:3: Zal dan hun ontrouw Gods trouw (πίστις) tenietdoen?

Door het woord πίστις niet met ‘geloof ’ maar met ‘trouw’ of ‘vertrouwen’ te vertalen, 
was wellicht duidelijker geworden dat het Paulus te doen is om de trouw (πίστις) van 
God die zijn weerspiegeling vindt in het vertrouwen (het geloof, πίστις) van mensen 
op God (‘uit trouw tot vertrouwen’). In de nbv is deze notie helaas geheel verdwenen. 
Daar is ‘geloof ’ geworden tot ‘ons geloof ’ dat wil zeggen tot een daad van gelovige 
mensen, een mensenmogelijkheid, welhaast een mensenwérk. Dat gaat helemaal in 
tegen de geest van Paulus, die zich nu juist alle moeite van het schrijven getroost 
om de gemeente in Rome duidelijk te maken dat niet de menselijke inspanningen of 
onderscheidingen het heil bewerken, maar God zelf, in zijn trouw, alleen. Dat klinkt 
inderdaad erg vroom, maar Paulus bedoelde dat uiterst kritisch.

Ook vandaag de dag is er geen woord dat zoveel misverstand oproept als het 
woord ‘geloof ’. Enerzijds worden kerkmensen door buitenstaanders graag afge-

schilderd als ‘gelovigen’, waarbij ‘geloof ’ dan zoiets is als een bepaalde geestesgesteld-
heid of overtuiging: een eigenschap van de mens dus. Anderzijds is het ook de kerk 
zelf die dit misverstand gretig in stand houdt door banieren in haar gebouwen op te 
hangen met de tekst ‘Wij geloven’. Een collega–predikant uit de orthodoxe hoek van 
de kerk die zijn gemeente onlangs op het hart drukte dat wij mensen ‘helemaal niet 
kúnnen geloven in deze God van de Bijbel’, kreeg van de kerkenraad en de gemeente 
de wind van voren: ‘maar dominee, wij móeten toch geloven?’. Dit misverstand raakt 
aan de kern van de paulijnse en reformatorische ontdekking: dat alles, maar dan ook 
alles hangt aan deze ene draad: Gods trouw (pistis) aan ons mensen.

Er ligt een schone taak voor een universiteit in de traditie van de reformatie om 
deze misverstanden aan het licht te brengen en op te helderen. ‘Geloof ’ is, evenals het 
minstens zo problematische begrip ‘God’, niet een vanzelfsprekend uitgangspunt van 
de theologische wetenschap, maar een dringende vraag.

Mede dankzij Rinse ben ik deze reformatorische lijn op het spoor gekomen; ik 
hoop dat nog vele studenten in dat spoor zullen volgen.


