Studie Romeinen 12:1-2
1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen
stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.
2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing
van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en
volkomene.

Vers 2 denken: 3563 nous, zn m
AV-mind 21, understanding 3; 24
1) het denken als functie; vandaar opmerkzaamheid, aandacht
1a) denkvermogen, verstand
1b) rede in nauwere zin, het vermogen tot geestelijke waarheid te komen, de hogere
vermogens van de ziel, het vermogen goddelijke dingen te begrijpen, goedheid te
herkennen en het kwaad te haten
1c) het vermogen sober, rustig en onpartijdig te overwegen en te beoordelen
2) een bijzondere wijze van denken en beoordelen, d.w.z. gedachten, gevoelens, voornemens,
verlangens

Vers 1 redelijke: 3050 logi’kos, bn
AV-reasonable 1, of the word 1; 2
1) de taal of het spreken betreffende
2) de menselijke rede of het verstand betreffende
2a) geestelijk, behorende tot de ziel
2b) overeenkomend met de rede, redelijk, logisch
Vers 1 eredienst: 2999 la’treia, zn vr
AV-service 4, divine service 1; 5
1) loondienst
1a) iedere dienstverlening: de dienst van God
2) de dienst en het aanbidden van God volgens de eisen van de wet van Mozes
3) tempeldiensten uitvoeren

Paulus beschrijft in de voorgaande hoofdstukken de zonde, de genade, de redding, de positie
van Israël en het leven door de Geest. Dit is het eerste hoofdstuk wat gaat over wat wij
moeten doen.
“Ik vermaan u dan met een beroep op de barmhartigheden Gods”
- Paulus vermaant ons, dit is een serieuze zaak

-

Als je kijkt naar Gods liefde, dat hij zichzelf gegeven heeft, dan is de voor ons
logische stap het volgende:

“Je lichamen stellen tot levend, heilig, Gode welgevallig offer”
- Jezelf beschikbaar stellen voor God
- God mag bepalen wat jij met je handen, je voeten en je tijd doet, wat je zegt, wat je
doet etc. Je bepaalt niets meer zelf. Je stelt jezelf helemaal ten dienste van God.
- Dit is wat God echt wil, het is Hem welgevallig
“Dit is je redelijke eredienst”
- Het wordt gezien als “redelijk”, logisch gevolg van het feit dat Jezus ook zichzelf
heeft gegeven.
- Het is een eredienst, vergelijkbaar met de dienst in de tempel. Speciale dienst voor
God. Ook te vertalen met aanbidding, hoewel er normaal voor aanbidding een ander
woord wordt gebruikt. Aanbidding is ook jezelf geven, God als Heer erkennen.
- Redelijk kan ook vertaald worden met “geestelijk”, het is je “geestelijke aanbidding”
“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van
uw denken”
- het begint bij de vernieuwing van je denken
- “denken” betekent in dit geval zowel het denken als ‘functie’ als je ‘mindset’, je
instelling, je houding
- Om welke vernieuwing van je minset gaat het? Nou, om het “jezelf ten offer stellen”
- Gevolg hiervan is dat je hervormd wordt, anders wordt dan de wereld, veranderd
zoals God het wil.
“opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”
- het gevolg is dat je Gods wil leert kennen

De enige actie van onze kant is dus jezelf ten offer stellen. De rest gaat vanzelf (de
hervorming en Gods wil leren kennen)
Jezelf ten offer stellen is geen aktiepuntenlijstje, maar een mindset.

(niet je eigen genot maximaliseren binnen de grenzen, maar Gods belang maximaliseren)

