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Inleiding

Hoe komt een zondig mens in het reine met een rechtvaar-
dige en heilige God? Eeuwenlang is dat als een van de kern-
vragen gezien waar het in de Schrift om draait. Het was met 
name Maarten Luther die vanuit zijn eigen geestelijke worste-
ling het bevrijdende antwoord vond in de leer van de recht-
vaardiging van de goddeloze. De protestantse traditie is 
Luther hierin gevolgd. Maar op deze ‘lutherse’ lezing van de 
geschriften van Paulus is in de 20ste eeuw in toenemende 
mate kritiek gekomen. Zei Paulus wel wat Luther erin las? 
Bijbelwetenschappers begonnen kritische kanttekeningen te 
plaatsen bij de visie op de rechtvaardiging zoals die in het 
spoor van de reformatoren overgeleverd was. Deze visie 
kwam er min of meer op neer dat mensen schuldig staan voor 
Gods aangezicht en Zijn oordeel verdienen, maar dankzij het 
verlossingswerk van Christus vrijgesproken worden van hun 
schuld en door God als ‘rechtvaardig’ aangemerkt worden. 

Verschillende bijbelwetenschappers meenden echter dat 
veel vooronderstellingen van dit traditionele perspectief niet 
deugden. Zo stelde E.P. Sanders dat het beeld van Paulus die 
ageerde tegen een jodendom als religie van verdienstelijke 
werken niet klopte. Hij meende dat het jodendom ten tijde 
van de tweede tempel (in Paulus’ tijd) wel degelijk een religie 
van genade was en dat er veel meer continuïteit was tussen 
Paulus en het joodse denken van zijn dagen. Maar waarom 
ageert Paulus in zijn brieven dan zo tegen ‘werken van de 
wet’? Dit was niet – zoals altijd gemeend was – vanwege zijn 
afkeer van ‘werkgerechtigheid’, maar vanwege het nationa-
listische misbruik ervan door joden die zich lieten voorstaan 
op de typische kenmerken van hun joodse identiteit, zoals 
besnijdenis en sabbat (want zo moeten ‘werken van de wet’ 
verstaan worden volgens degenen die Sanders analyse deel-
den). 
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Deze nieuwe perspectieven hadden ook gevolgen voor het 
verstaan van wat Paulus bedoelde met rechtvaardiging.1 In 
plaats van de kwestie hoe schuldige mensen weer in een rechte 
verhouding met God konden komen, zou Paulus’ focus op iets 
anders liggen: de kwestie hoe heidenen – die vanouds buiten 
het volk van God stonden – bij het volk van God gerekend kon-
den worden. Gods belofte aan Abraham was immers dat alle 
volken van de aarde door hem gezegend zouden worden. Het 
opleggen van joodse identiteitskenmerken aan heidenen – 
zoals Paulus’ opponenten in de Galatenbrief wilden – vormde 
echter een bedreiging van de vervulling van deze belofte. Zie-
daar de achtergrond van het felle verzet van de apostel tegen 
de ‘werken van de wet’! Niets hoeft gelovigen uit de heidenen 
in de weg gelegd te worden om tot het volk van God te mogen 
behoren. Geloof in Jezus de Messias is genoeg. 

Zonder de winstpunten van de nieuwe perspectieven op 
Paulus over het hoofd te zien, dient toch geconstateerd te 
worden dat deze perspectieven op zijn best eenzijdig zijn en 
op zijn slechtst fundamentele aspecten van Paulus’ rechtvaar-
digingsleer negeren. Hoewel het inderdaad waar is dat recht-
vaardiging ook ecclesiologische aspecten heeft – het gaat 
Paulus inderdaad óók om de vraag: hoe komt de belofte aan 
Abraham tot vervulling en wie horen er bij het volk van God 
– aspecten die in de traditionele benadering te weinig aan-
dacht kregen – dient toch opgemerkt te worden dat de spits 
van Paulus’ rechtvaardigingsleer elders ligt: hoe komen zon-
daren, die onder de toorn van God staan, weer in een rechte 
verhouding tot God? 

Een van de bijbelgeleerden die dit weer onder de aandacht 
gebracht heeft is Stephen Westerholm. Hij bepleit een her-
waardering van wat hij de ‘lutherse Paulus’ noemt.2 Het 
boekje dat u nu in handen heeft is een aanvulling op deze 
grotere studie. Het waardevolle van dit boekje is dat de lezer 
in kort bestek uitleg krijgt van de betekenis van het begrip 

1  Voor een uitgebreider overzicht en evaluatie, zie M. Klaassen, De 
HEERE onze gerechtigheid. Rechtvaardiging en verbond in heilshistorisch 
perspectief, Apeldoorn 2017, 151-160. 

2  Hij deed dit met name in zijn grote studie Perspectives Old and New on 
Paul. The Lutheran Paul and its Critics, Grand Rapids 2004. 
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‘rechtvaardiging’ bij Paulus en argumenten aangereikt krijgt 
waarom de nieuwere lezingen van Paulus op een aantal pun-
ten niet deugen. Westerholm laat zien dat Paulus’ pessimisti-
sche antropologie en radicale zondeleer de basis vormen van 
zijn overtuiging dat elk mens onder de toorn van God staat en 
eerst en vooral redding nodig heeft. De rechtvaardigingsleer 
laat niet alleen zien waarom dat nodig is, maar ook hoe dat 
mogelijk is. Met name in het vierde hoofdstuk van deze bun-
del maakt hij glashelder inzichtelijk waar nieuwere perspec-
tieven de mist ingaan. De reden hiervan is een misverstaan 
van het cruciale begrip ‘gerechtigheid van God’. Dit slaat niet 
– zoals de bekende nieuwtestamenticus N.T. Wright keer op 
keer betoogt – op Gods ‘verbondstrouw’ maar op datgene 
wat God van ons eist (en wat wij niet kunnen opbrengen). Dat 
is de sleutel om de rechtvaardiging te verstaan: omdat wij 
niet doen wat we moeten doen, staan we schuldig en is er een 
fundamentele ingreep van God nodig om zondaren weer in 
een rechte verhouding met Hem te krijgen. Deze achtergrond 
maakt duidelijk waarom rechtvaardiging primair een soterio-
logisch begrip is (betrekking heeft op de menselijke verlos-
sing) en waarom een lezing die vooral aandacht vraagt voor 
de ecclesiologische kant (‘wie horen er bij het volk van God’) 
beslist tekortdoet aan Paulus’ intentie. 

Deze studie van Westerholm biedt een toegankelijk en 
lezenswaardig correctief op nieuwe lezingen van Paulus’ 
rechtvaardigingsleer en laat het waarheidselement zien van 
de ‘lutherse’ lezing van Paulus. Dat is hard nodig in een tijd 
waarin populaire schrijvers als de genoemde N.T. Wright 
door velen gelezen worden. Wat mij betreft is dit boekje ver-
plichte kost voor alle predikanten, theologisch studenten en 
geïnteresseerde gemeenteleden die willen weten wat recht-
vaardiging inhoudt of die in verlegenheid zijn geraakt door 
alternatieve visies. Westerholm toont aan dat het ‘klassieke’ 
perspectief nog steeds overtuigende papieren heeft. En aan-
gezien Luthers vraag hoe een schuldig mens in het reine komt 
met God nog steeds even waar en fundamenteel is als in de 
16de eeuw, is de betekenis van dit boekje evident. 

dr. M. Klaassen, Arnemuiden, mei 2018
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Vooraf

Degenen onder ons die niet alleen de brieven van Paulus met 
de paplepel hebben ingegoten gekregen, maar die ook geleerd 
hebben die brieven op een bepaalde manier te lezen, doen er 
goed aan om ook eens te luisteren naar mensen die Paulus op 
een andere manier lezen. Wij leren het meest, zo blijkt, van 
degenen van wie wij verschillen. Zij merken misschien din-
gen op die wij over het hoofd zien. Er zijn misschien dingen 
die wij verkeerd opvatten en die zij wél goed zien. En zelfs als 
wij ervan overtuigd zijn dat zij het mis hebben, dan zorgt het 
stellen van nieuwe vragen ervoor dat wij bekende teksten met 
meer aandacht gaan bestuderen, en krijgen wij meer waar-
dering voor de mensen die, door Paulus zorgvuldig te lezen, 
tot inzichten zijn gekomen die wij klakkeloos voor waar aan-
namen.

In dit boekje ga ik als het ware in gesprek met theologen 
die nieuwe vragen hebben gesteld, en nieuwe antwoorden 
hebben gegeven, met betrekking tot de bekende teksten 
waarin Paulus spreekt over de rechtvaardiging. Veel mensen 
hebben zich laten overtuigen door hun interpretaties, maar 
zelf ben ik, doordat ik deze teksten aandachtiger ben gaan 
bestuderen, de beweringen van de revisionisten juist in twij-
fel gaan trekken; ik probeer hier uit te leggen waarom. De 
huidige generatie theologen is, wat betreft het lezen van Pau-
lus, in feite nooit in aanraking gekomen met andere manieren 
om zijn geschriften te lezen dan die volgens de recentere 
opvattingen. Ik ben ervan overtuigd dat zij, als zij dit boekje 
lezen, zullen ontdekken dat oudere exegeten aspecten van de 
teksten zagen die zij nog over het hoofd hebben gezien, of 
met hun exegese Paulus meer recht hebben gedaan. Als ze 
uiteindelijk toch loyaal blijven aan nieuwere zienswijzen, zul-
len ze misschien beter begrijpen welke uitdaging de mensen 
die als eersten met hun interpretatie kwamen, zijn aangegaan. 
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Ik wil benadrukken dat de aandacht in dit onderzoek 
beperkt blijft tot het thema van de rechtvaardigmaking bij 
Paulus en, nog specifieker, tot recente revisionistische gedach-
ten over hoe zijn teksten daarover al dan niet moeten worden 
opgevat. Onderwerpen die niet worden besproken, worden 
niet als onbelangrijk beschouwd, of als minder belangrijk dan 
het onderwerp dat hier wordt behandeld; maar het zou eer-
der verwarrend dan verhelderend zijn voor wat Paulus zegt 
over de rechtvaardiging als we zouden proberen andere kan-
ten van zijn opvattingen op te nemen in de betekenis van deze 
term. De rechtvaardiging is één manier waarop Paulus de 
verlossing van de mens beschrijft; wat hij te zeggen heeft is 
belangrijk voor dat onderwerp, maar het blijft slechts een van 
de aspecten. En hoewel het, onvermijdelijk, verbonden is met 
andere thema’s in de paulinische theologie, gaat het er mij 
hier om dat er licht wordt geworpen op datgene wat zijn 
woorden met betrekking tot de rechtvaardiging bijdragen 
aan die theologie.

Het is mijn bedoeling dat in dit boek eerder werk dat ik 
gedaan heb wordt bijgewerkt en breder toegankelijk wordt 
gemaakt. Daarbij put ik vrijelijk, met toestemming van de uit-
gevers, uit eerdere studies: ‘Justification by Faith Is the Ans-
wer: What Is the Question?’ (Concordia Theological Quarterly 70 
[2006]: 197-217), en met name Perspectives Old and New on Paul: 
The ‘Lutheran’ Paul and His Critics (Grand Rapids: Eerdmans, 
2004). Hoofdstuk 3 is gebaseerd op een lezing gehouden tij-
dens de jaarlijkse bijeenkomst van de Society of Biblical Litera-
ture in Boston (november 2008).

Ik wil Todd Still en Monica Westerholm bedanken voor het 
zorgvuldig doorlezen van een eerdere versie van deze studie 
en hun nuttige opmerkingen daarbij. Zij zijn natuurlijk niet 
verantwoordelijk voor de zienswijzen en opvattingen in dit 
boek, maar ze hebben mij zeker geholpen mijn betoog helder-
der te verwoorden.

Dit boek draag ik op aan mijn dochter Jessica en haar man. 
Jessica is opgegroeid met Paulus en onderwezen in Paulus, 
maar iedereen die denkt dat het dan niets bijzonders is dat ze 
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met een Paulus is getrouwd, heeft hun verhaal niet gehoord. 
Moge de zegen van Hem Die hen op een bijzondere manier 
bij elkaar heeft gebracht, rusten op hun huwelijk en op hun 
leven voor Hem. 
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HOOFDSTUK 1  Het gevaar van het moderniseren   van Paulus

Sir Edmund Hillary heeft behalve de Mount Everest nog veel 
andere bergen beklommen. Neil Armstrong heeft veel stap-
pen gezet die hem niet op de maan brachten. Krister Stendahl 
heeft ook andere artikelen geschreven dan ‘The Apostle Paul 
and the Introspective Conscience of the West’. Maar dat inte-
resseert niemand. Als men zich Hillary, Armstrong en Sten-
dahl tegenwoordig nog herinnert, dan is dat vanwege één 
kort moment waarop zij in de schijnwerpers stonden. 

Zeker, de wereld van Stendahls roem is heel wat beperkter 
dan die van Hillary of Armstrong. Maar onder nieuwtesta-
mentici is zijn artikel over het ‘introspectieve geweten’1 een 
van de bekendste, meest invloedrijke artikelen die in de 20ste 
eeuw zijn geschreven. Het was bedoeld om voor Paulus te 
bereiken (en algemeen wordt aangenomen dat dit ook is 
gebeurd) wat Henry Cadbury wilde bereiken voor de Evan-
geliën toen hij The Peril of Modernizing Jesus schreef.2 Als je 
Paulus wegtilt uit zijn 1e-eeuwse context, dan misvorm je 
hem. En de ‘ouden’, tot wie we Paulus moeten rekenen, waren 
klaarblijkelijk niet geneigd tot zelfonderzoek. Volgens Stendahl 

1  ‘The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West’, Har-
vard Theological Review 56 (1963): 199-215; hier aangehaald zoals opge-
nomen in Krister Stendahl, Paul among Jews and Gentiles and Other 
Essays (Philadelphia: Fortress, 1976), 78-96. Andere stukken in het 
laatstgenoemde boek vertegenwoordigen ‘zekere stappen in de rich-
ting van een interpretatie van Paulus die ontstaan is uit’ het genoemde 
artikel (v). Hierna put ik ook daaruit wanneer ik Stendahls standpunt 
weergeef. Genoemde paginanummers in de tekst van dit hoofdstuk 
verwijzen naar dit boek.

2  Henry J. Cadbury, The Peril of Modernizing Jesus (New York: Macmillan, 
1937).


