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In de loop der tijd is de gewoonte ont-
staan dat fakkeldragers de Olympische 
vlam vanuit het oude Olympia in Grie-
kenland via een estafetteloop naar de 
plaats brengen waar de Spelen worden 
gehouden.
Je zou bij een lopend vuurtje ook kun-
nen denken aan de evangelieverkon-
diging in de eerste eeuw na Christus. 
Temeer omdat bijvoorbeeld de apostel 
Paulus voor zijn missie grote afstanden 
te voet aflegde. Rome en ook Spanje 
waren het uiteindelijke doel van zijn 
internationale reizen. Soms was het 
evangelie hem ruimschoots voor. Hoe-
wel het door allerlei omstandigheden 
van een bezoek aan Rome nog niet was 
gekomen, blijkt daar al wel een christe-
lijke geloofsgemeenschap te bestaan, 
waaraan Paulus een uitvoerige brief 
schrijft. Hij hoopt alsnog in Rome het 
evangelie te komen verkondigen. Maar 
het vuurtje liep sneller dan de fakkel-
drager!

Drijfveer

Wat was Paulus’ drijfveer? Waarom 
reisde hij als apostel stad en land af? 
Zelf schrijft hij daarover: ‘Ik sta ten 
dienste van alle volken: van beschaafde 
en niet beschaafde, geletterde en on-
geletterde, en daarom is het mijn wens 
het evangelie ook aan u in Rome te 
verkondigen’ (Rom. 1:14-15). Wanneer 
Paulus zich noodgedwongen niet in 
eigen persoon maar per brief aan de 
gemeente van Rome presenteert, laat 
hij zich qua motivatie meteen in de 
kaart kijken. Hij ziet geen enkele reden 
zich te schamen voor de tegendraadse 
boodschap die hij brengt, ook niet als 
die boodschap het centrum van de 
Grieks-Romeinse beschaving gaat be-
reiken. Het evangelie van Gods Zoon is 
goed nieuws voor iedereen.
Met dat evangelie denkt Paulus niet 
aan een geschrift waarin ons iets ge-
openbaard is, zoals je misschien als 

bijbellezer zou veronderstellen, want de 
apostel was toen nog volop bezig met 
zijn mondelinge getuigenis. Hij kon 
vlammende toespraken houden. Met 
‘evangelie’ bedoelt Paulus ‘evangelie-
verkondiging’, oftewel de verkondiging 
van Gods Zoon (Rom. 1:9; zie ook 2 Kor.  
2:12; Fil. 4:15). Niet ‘daarin’ maar ‘daar-
door’ wordt iets geopenbaard. Door 
middel van de verbreiding van het 
goede nieuws over Jezus Christus komt 
namelijk Gods rechtvaardigheid aan 
het licht in deze wereld (het Griekse en 
autooi kan hier het beste instrumenteel 
opgevat worden; vgl. 1 Kor. 3:13: door 
middel van vuur wordt iets aan het 
licht gebracht). Iedereen kan dat met 
eigen ogen zien gebeuren.

Reddingsoperatie

Vroeger werd Gods rechtvaardigheid 
vaak opgevat als de gerechtigheid die 
van God komt, zodat mensen door 
geloof gerechtvaardigd worden. Denk 
aan de worsteling van Luther, die juist 
vanuit Romeinen 1:16-17 leerde zien 
dat Gods gerechtigheid niet oorde-
lend en straffend bedoeld is. Luthers 
rechtvaardigingsleer bracht echter te 
weinig in rekening dat gerechtigheid in 

Als een lopend 
vuurtje

Het Nederlands spreekt overdrachtelijk van een lopend vuurtje 
wanneer een bericht zich razendsnel verspreidt, zoals een bos- 
of heidebrand om zich heen grijpt. Er bestaat ook een letter-
lijke vorm van een lopend vuurtje, namelijk bij de Olympische 
Spelen.
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‘Voor dit [verkondigde] evangelie schaam 
ik mij niet. Het is een goddelijke kracht 
tot redding van ieder die erin gelooft, 
allereerst de Joden, maar ook de Grieken. 
Want door middel van dat evangelie 
manifesteert zich Gods gerechtigheid, via 
een toename van het [christelijk] geloof, 
zoals geschreven staat: De rechtvaardige 
zal door zijn geloof leven.’

(Romeinen 1:16-17, eigen vertaling)
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de Bijbel vooral Gods eigen karakter of 
zijn daden betreft, net als in de directe 
context ‘Gods toorn’ (vs. 18) of ‘zijn eeu-
wige kracht en goddelijkheid’ (vs. 20).
Rechtvaardigheid is een koninklijke 
eigenschap. De God van Israël geldt als 
de ideale koning, die ingrijpt wanneer 
zijn volk ten dode opgeschreven is. Ei-
genhandig voert Hij dan een reddings-
operatie uit voor het oog van de hele 
wereld (de andere volken). Op die ma-
nier manifesteert zich een goddelijke 
kracht tot redding op het wereldtoneel. 
In het Oude Testament is dat meer 
dan eens te lezen. Psalm 98:2-3 bezingt 
bijvoorbeeld Gods reddende gerechtig-
heid: ‘De Heer heeft zijn overwinning 
bekendgemaakt, voor de ogen van de 
volken zijn gerechtigheid onthuld. Hij 
heeft gedacht aan zijn liefde en trouw 
voor het volk van Israël. De einden der 
aarde hebben het gezien: de overwin-
ning van onze God.’ Ook in Jesaja 40 - 
66 staat Gods gerechtigheid op één lijn 
met zijn reddingsoperatie ten gunste 
van zijn eigen volk.
Maar Paulus verkondigt echt een 
nieuwe ontwikkeling: Gods redding is 
niet langer uitsluitend bestemd voor 
het volk Israël, terwijl andere volken 
toekijken of zelfs het nakijken heb-
ben – het evangelie is een goddelijke 
kracht tot redding van ieder die erin 
gelooft, allereerst de Joden maar ook 
de Grieken. Ziedaar de heilshistorische 
dynamiek, 
waarbij niet-
Joden door God 
gelijkberechtigd 
worden met het 
volk Israël.
Waar hij ook 
kwam, Paulus 
begon altijd bij 
de synagoge. 
Maar wanneer 
hij daar niet 
(meer) welkom 
was, vond hij 
onder de heide-
nen gretig ge-
hoor. Het is niet 
‘eerst … en vervolgens’ maar ‘eerst … 
en óók’. Dus ook voor Romeinen uit de 
eerste eeuw en voor Nederlanders zo’n 
tweeduizend jaar later. Er is redding 
voor allen die gebukt gaan onder de 
machten van het kwaad en daardoor 

ten dode opgeschreven zijn. Dit lopend 
vuurtje verspreidt de warmte van Gods 
hart gelijkmatig, want Hij ontfermt 
zich over ieder die gelooft.

Vanuit geloof tot geloof

Hoe wordt Gods gerechtigheid zicht-
baar? Vanuit geloof tot geloof, schrijft 
Paulus letterlijk (Grieks: ek pisteoos eis 
pistin). Bedoelt hij daarmee ‘enkel en 
alleen wie gelooft’, zoals de Nieuwe 
Bijbelvertaling deze uitdrukking weer-
geeft? Taalkundig onderzoek heeft uit-
gewezen dat we hier te maken hebben 
met Grieks (en ook Hebreeuws) idioom. 
Het Nederlands kent trouwens iets 
dergelijks. Als wij zeggen ‘van kwaad 
tot erger’, doelen we op een toename 
van het kwaad. In de Bijbel heet dit: 
‘van kwaad tot kwaad’ (in 2 Korintiërs 
gebruikt Paulus deze constructie vaker 
en met diverse Griekse voorzetsels: in 
2:16 met dood en leven; in 3:18 met glo-
rie; in 4:17 met bovenmatig). Zo is het 
ook met de uitdrukking ‘vanuit geloof 
tot geloof’: Paulus bedoelt een toename 
van het geloof. Niet in de betekenis 
van persoonlijke geloofsgroei (Wil-
librordvertaling), maar als groei van 
de christelijke geloofsgemeenschap. 
En wel speciaal via de spectaculaire 
toename van het aantal gelovigen uit 
de volken. Mede door de evangeliever-
kondiging van Paulus was het goede 

nieuws als een 
lopend vuurtje 
de grens van Is-
raël gepasseerd 
en inmiddels 
ging het de hele 
wereld over.
Om de red-
dende kracht 
van het evan-
gelie te onder-
strepen, citeert 
Paulus een 
profetie uit Ha-
bakuk 2:4 (ook 
in Gal. 3:11; vgl. 
Heb. 10:38). Het 

staat zwart op wit: geloof doet leven! 
Dat is je behoud. Habakuk moest Gods 
oordeel over Israël aankondigen, maar 
voor wie de HEER trouw blijft, is er red-
ding. De profeet tekende een scherp 
contrast tussen de goddeloze die ten 

onder gaat en de rechtvaardige die het 
oordeel zal overleven. Toen Jezus zei dat 
wie volhardt tot het einde zal worden 
gered (Mat. 24:13), bedoelde Hij waar-
schijnlijk zulke vanuit het geloof le-
vende rechtvaardigen. Het maakt geen 
verschil of je van Joodse of niet-Joodse 
afkomst bent. Vertrouwen op de HEER, 
dat is van levensbelang voor iedereen. 
Zijn redding houdt niet in dat crisis-
situaties en ongelukken je bespaard 
blijven, maar dat je uiteindelijk het ko-
ninkrijk binnengaat.

Dynamisch

Intussen leven we in de eenentwintig-
ste eeuw. Al die tijd is het christendom 
een dynamische beweging gebleven, 
die mensen in vuur en vlam zet. Lag 
het zwaartepunt aanvankelijk in het 
Midden-Oosten, later zouden veel 
christenen het Europese en het Ameri-
kaanse continent bevolken. In onze tijd 
neemt daar het aantal gelovigen weer 
af en zit de groei vooral in Afrika en 
Azië. Maar Gods reddingsoperatie blijft 
aan de gang op internationaal niveau. 
Het evangelie gaat de wereld rond als 
een lopend vuurtje. Of liever: als een 
goddelijke kracht tot redding van ieder 
die erin gelooft. Dit vraagt om een pas-
sende reactie. Je hoeft er geen verre 
reizen voor te maken, zoals Paulus. 
Begin gerust dicht bij huis, door aanste-
kelijk christen te zijn en het evangelie 
van Gods Zoon met andere mensen uit 
je omgeving te delen. Vuur ontsteekt 
vuur. Onze beschaafde maar gesecula-
riseerde samenleving heeft zulke voor-
beeldfiguren hard nodig. Laten we de 
fakkel van het Woord doorgeven!
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