
Romeinen 14

Romeinen 14:1-7
Dengene nu, die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen, De een gelooft wel, dat 
men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden, Die daar eet, verachte hem niet, die niet eet; en die niet 
eet, oordele hem niet, die daar eet; want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij, die eens anderen huisknecht 
oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te 
stellen. De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk
zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den 
dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt 
God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.

Romeinen 14:8-12
Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven,
heetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder 
levend geworden, opdat Hij beiden over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? 
Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven: Ik leef, zegt de 
Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden. Zo dan een iegelijk van ons zal voor 
zichzelven God rekenschap geven.

Verwerpt Paulus met deze uitspraak de Levitische voedingswetten en het vierde gebod? Gezien de trouw aan de 
Judaïstische denkwereld en geloofspraktijk van Paulus is dit heel onwaarschijnlijk.

Het gaat hier niet over Oudtestamentische regels, maar over het al dan niet eten op grond van menselijke 
verzinselen en het houden van dagen in verband. Waarschijnlijke was er een ascetische minderheidsgroepering, 
die een strikt vegetarisme en het houden van bepaalde dagen voorstond. Paulus brengt die twee zaken met elkaar 
in verband. Maar de sabbat is nu juist een feestdag, waarop de Joden niet vastten.
Kennelijk is er bij de Romeinen sprake van een zeer milde variant. Paulus is tamelijk tolerant en zegt, dat ieder 
naar zijn eigen geweten mag handelen.


