Aantekeningen bij Romeinen 6
In de opbouw van de brief aan de Romeinen maakt hoofdstuk 6 deel uit van het tweede
hoofdthema: Van het nieuwe verbond naar de nieuwe schepping (hoofdstukken 5-8).
‘Redding’ betekende voor het oude Israël vaak de Exodus, en in dit gedeelte wordt dat verhaal als
het ware naverteld. Hoofdstuk 6 is dan een echo van de redding van de slaven, gered door het water
heen. Toen was het het water van de Rode Zee, nu het water van de doop, waar doorheen de
bevrijde slaaf in een nieuw, messiaans, bestaan treedt. Vervolgens moeten de bevrijde slaven leren
hoe je overeenkomstig de vrijheid leeft.
De vraag van vers 1 komt, omdat Paulus betoogt dat de wet de redding niet brengt maar veeleer
toont hoe hard er redding nodig is, en dat de omvang van de zonde duidelijk maakt hoe groot de
genade is en moet zijn. Het is volgens Paulus een onzinnige vraag, want wie dood is voor de zonde,
kán helemaal niet meer zondigen. Deze onmogelijkheid blijkt zich toch voor te doen. Parallel aan de
bevrijding uit Egypte: Israëlieten waren geen slaven meer, maar gedroegen zich vaak alsnog als
slaven; sterker nog, verlangden soms terug naar ‘de vleespotten van Egypte’!
vers 4: zoals Christus uit de dood is opgewekt, zo zullen wij een nieuw leven leiden -> niet: zo zijn wij
uit de dood opgestaan; die volledige transformatie komt in de toekomst en sluit dan alles en
iedereen in.
De doop is de viering van een nieuw bestaan: een leven in eenheid met God. En dan maakt het
natuurlijk wel uit hoe je leeft (antwoord op vers 1)! Je bent opgehouden met het oude, destructieve
bestaan en in een nieuwe menselijkheid getreden waarin liefde en goedheid centraal staan: wees
een werktuig voor de gerechtigheid (van God) (vers 13). Waar liefde centraal staat, zal het gedrag
veranderen. Dat gaat minder vanzelfsprekend als je zou willen: de ‘restanten’ van het oude leven
moet je (actief) ‘doden’: je leeft niet meer in Egypte, je bent vrij, je leeft in een andere omgeving, je
dient een andere Heer: gedraag je daar dan ook naar en laat je niet kleineren, doe jezelf én de ander
én bovenal God niet tekort.

