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In het Nieuwe Testament is het soms moeilijk om precies af te grenzen
waar de lofprijzing begint en eindigt. Lofprijzingen komen vaak spontaan
op en ze zijn ook ingebed in de context die eraan voorafgaat en erop volgt.
De uitgever van deze hymnenbundel heeft steeds aan de hand van de
grondtekst en de context een beredeneerde keuze gemaakt en deze ook
verantwoord. 

Het lezen van het Nieuwe Testament vanuit de wetenschap dat de lof-
prijzing een existentieel onderdeel van de geloofsbeleving is geweest in 
de Vroege Kerk voegt bovendien veel toe. We zien in de hymnen de blijd-
schap over de verlossing door Christus nog scherper uitkomen dan in een
prozatekst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de proloog van het Johannes-
evangelie, die ook als een hymne wordt geïnterpreteerd. Maar ook in de
aansporingen, die Paulus en de andere apostelen geven aan de gelovigen
die zij willen versterken en willen beschermen tegen invloeden van buiten-
af. Het christendom was in het ontstaan beslist geen gevestigde orde en
ook in de vierde eeuw nog vaak een speelbal van de politiek en het geves-
tigde heidendom, ondanks de godsdienstvrijheid die het officieel genoot.23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inleiding
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Deze uitgave met hymnen uit het Nieuwe Testament en de Vroege Kerk
werpt nieuw licht op de Vroegchristelijke geloofsbeleving. Niet eerder zijn
er in het Nederlands zoveel hymnen bijeengebracht. Dat maakt deze uit-
gave uniek. Daarnaast heeft de auteur ook paraenetische passages uit het
Nieuwe Testament toegevoegd. Dit zijn aansporende gedeelten, door de
apostelen, net als de hymnen, in een dichterlijke vorm geschreven. Daar-
door bezitten deze teksten extra zeggingskracht.

Hymnen en paraenese samen zorgen voor een goede balans. Er zijn in deze
dwarsligger niet alleen lofprijzingen aanwezig, er zijn ook aansporingen in
te vinden. Eigenlijk gaat het hier over twee kernen van Vroegchristelijke
geloofsbeleving.
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Hoe het in deze moeilijke omstandigheden toch kon overleven begrijpen
we beter wanneer we deze hymnen en aansporingen lezen en tot ons laten
doordringen. In het boek heb ik de volgende indeling gemaakt: hymnen
uit het Nieuwe Testament, lofprijzingen uit de tweede en derde eeuw,
hymnen uit de vierde tot en met de achtste eeuw. De schrijver van deze
dwarsligger hoopt dat de hymnen uit het Nieuwe Testament en uit latere
tijd voor velen tot zegen mogen zijn en mogen leiden tot verheerlijking van
Jezus Christus, Zoon van God, onze Verlosser. Mag de paraenese uit de
Vroege Kerk ons ook vandaag aansporen om het te zoeken bij deze Zoon
van God, dat is mijn bede en wens.

Apeldoorn, 
prof.dr. M.A. van Willigen



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Paulus’ brief aan de Romeinen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inleiding. De brief van Paulus aan de Romeinen geldt qua inhoud als één
van de invloedrijkste brieven van het Nieuwe Testament. Het grootste 
gedeelte van de brief is te beschouwen als een traktaat. Melanchthon
noemde de brief in de zestiende eeuw reeds doctrinae Christianae compendium,
een samenvatting van de christelijke leer.1 De zondeval door de eerste
Adam en de verlossing van de mensheid door de tweede Adam zijn in deze
brief op een unieke wijze verwoord.2 Maar ook de betekenis van de doop
komt in deze brief uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 6.

De structuur van deze brief is die van een doorlopend betoog, waarin 
Paulus verschillende geloofsvraagstukken onder de aandacht brengt,
waaronder de rechtvaardigmaking, de verzoening en de heiligmaking.
Maar naast deze geloofsvraagstukken komt vanaf hoofdstuk 9 ook het
Joodse volk in beeld en denkt Paulus in hoofdstuk 9-11 na over de positie
die christenen en Joden ten opzichte van elkaar hebben. Augustinus heeft27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Hymnen, doxologieën en paraenetische 
passages uit het Nieuwe Testament 
(eerste eeuw)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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evengoed de overwinning in Christus bezingen, zoals Romeinen 8:28-30.
Het gaat hier niet alleen om een geloofszekerheid, maar ook om een blij-
moedig danken van God. De gelovige deelt zijn blijdschap over de over-
winning met God die hem kracht geeft. Hier wordt dus ook de relatie van
de gelovige met God zichtbaar.

Geven de aangehaalde voorbeelden een indruk van langere passages die
doxologisch of hymnologisch te duiden zijn, soms zijn het ook heel korte
tekstgedeelten, die spontaan de grootheid van Christus en van God aange-
ven. Een goed voorbeeld hiervan vinden we in Romeinen 9:5.

Uit hen is Christus5

wat het vlees aangaat,
Die boven allen is, God,
te prijzen tot in eeuwigheid!

Binnen het betoog passend zijn alleen de eerste twee regels van deze korte
hymne. Buiten het betoog vallend en hymnologisch zijn de derde en vierde29

hier in zijn uitleg op de Romeinenbrief ook aandacht aan gegeven.3

Mogelijk vormde deze brief, die aan de christenen in Rome gericht was,
ook een antwoord op actuele vragen van christenen en Joden binnen de
huisgemeenten die er in de eerste eeuw in Rome waren.

Gelet op deze structuur zou men daarom niet direct ook doxologische en
hymnologische passages verwachten. Immers, deze brief is allereerst een
dogmatisch traktaat waarin de belangrijke kernwaarden van het christe-
lijke geloof worden besproken en uitgelegd en waarin gezocht wordt naar
een goede balans tussen heiden-christenen en christenen uit de Joden.
In de Romeinenbrief blijkt echter ook dat het gevolgde betoog niet de hele
brief blijft aanhouden. Een goed voorbeeld hiervan vinden we in hoofdstuk
8. De toon verandert eigenlijk al vanaf Romeinen 8:14, waar de leiding
door Gods Geest wordt belicht, leiding die aan de kinderen van God een
geweldig perspectief biedt: ze mogen zich in het vervolg erfgenamen van
God en zelfs mede-erfgenamen van Christus noemen (vers 17). Het hoofdstuk
loopt uit op twee bijzondere hymnen op God en op Christus.4 Tegelijk is er
in ditzelfde hoofdstuk 8, voorafgaand aan het slot, sprake van passages die
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Loflied op het evangelie van Christus (Rom. 1:16-17)
> Lezen: Romeinen 1:1-17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
In dit loflied op het evangelie van Christus bezingt Paulus de kracht van dit
evangelie: het is een kracht van God. Hij werkt hierdoor in de harten van
allen die geloven. Dit evangelie leidt tot zaligheid voor ieder die gelooft.
Het verschil tussen Jood en Griek valt dan helemaal weg. De rechtvaardige
zal uit het geloof leven. Dat is de rijke troost van dit loflied, waardoor ook
Luther gegrepen werd. 

Want ik schaam mij niet
voor het evangelie van Christus,
want het is een kracht van God,
tot zaligheid voor ieder die gelooft.

31

regel. De zinsnede ‘die boven alles/allen is’ wordt door Gregorius van 
Nazianze zelfs als begin en aanhef van zijn indrukwekkende hymne op God
gebruikt. De laatste regel ‘te prijzen tot in eeuwigheid’ is ook in de eerste
en tweede eeuw een gebruikelijke afsluiting van een dankgebed of doxo-
logie.6

Niet direct hymnologisch  maar wel doxologisch of poëtisch van karakter
zijn sommige passages waarin Paulus een uitweiding geeft over een be-
paald thema. Bijvoorbeeld over de kracht van het evangelie (Rom. 1:16-17).
Hij had hier heel kort over kunnen zijn, maar hij staat er juist uitgebreid 
bij stil. 

In het Grieks is dit poëtische, hymnologische of doxologische element heel
duidelijk terug te zien. In de hieronder gevonden passages volgen we het
Grieks steeds op de voet.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
God is te kennen uit Zijn scheppingswerk (Rom. 1:20) 
> Lezen: Romeinen 1:18-32
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Want de dingen van Hem die niet worden gezien
worden vanaf de schepping van de wereld begrepen 
uit alles wat Hij maakte en zó duidelijk ingezien,7

namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid.

33

Eerst voor de Jood, daarna ook voor de Griek. Want:
Hierin wordt de gerechtigheid van God geopenbaard,
uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat:
‘Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.’
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Loflied op de rechtvaardiging door het geloof (Rom. 5:1-5) 
> Lezen: Romeinen 5:1-11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
In dit loflied staan geloof, hoop en liefde centraal. Door Jezus Christus
hebben de gelovigen vrede bij God. Door Hem hebben zij de toegang 
gekregen tot de genade waarin zij staan. De liefde van God is in de harten
van de gelovigen uitgestort, ze mogen – ondanks alle verdrukkingen –
leven vanuit de hoop op Gods heerlijkheid. Door het geloof zijn zij 
gerechtvaardigd.

Wij dan, die werden gerechtvaardigd uit het geloof,
hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus.
Door Hem hebben we ook de toegang verkregen,
door het geloof, tot deze genade waarin wij staan.

Ook roemen wij in de hoop op Gods heerlijkheid.
En dat niet alleen, wij roemen ook in de verdrukkingen.35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wat rechtvaardigen en onrechtvaardigen wacht (Rom. 2:9-10) 
> Lezen: Romeinen 2:1-11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hoe kort deze passage ook is, zij heeft een rijke inhoud en ook een dichter-
lijke tegenstelling: verdrukking en benauwdheid zullen ten deel vallen aan
onrechtvaardigen. Heerlijkheid, eer en vrede zullen ten deel vallen aan hen
die het goede werken door Gods genade. 

Verdrukking en benauwdheid zullen komen 
over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt,
eerst over de Jood en ook over de Griek.

Heerlijkheid, eer en vrede [zullen komen] 
over ieder die het goede werkt,
eerst over de Jood en ook over de Griek.


