
Romeinen 8:37
… in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem,

die ons heeft liefgehad …

Dit is een tekstvers dat we mee mogen nemen het nieuwe jaar in en als kind van God boven ons leven mogen
plaatsen, ja, een dominante plek mogen (moeten!) geven! Het is op zich al groots te noemen om van Paulus in dit
tekstvers te mogen horen dat wij - u, jij en ik - overwinnaars heten, maar schijnbaar vond hij het noodzakelijk om
een tandje hoger in te zetten door hierbij te spreken van meer dan. Ofwel, wij zijn niet enkel overwinnaar, maar
volgens Paulus zelfs meer dan dat! Het tekstvers roept bij mij allereerst de vraag op: waarom die toevoeging 'meer'.
Is het een hyperbool, een overdrijving vanuit enthousiasme, of is het een weergeven van een bijzonder feit?

Als één zaak in met name het Nieuwe Testament opvalt, dan is het wel dat het fenomeen van de taal de ingrijpende
betekenis van de komst van Jezus Christus in en voor deze wereld maar moeilijk kan uitdrukken.
In Hem is dan ook de Godheid het menselijk bestaan in al haar facetten binnengedrongen! Probeer dat maar eens
in woorden te vatten! Het overstijgt ons uitdrukkingsvermogen. We zien dan ook op meerdere plaatsen in het Nieuwe
Testament het gebruik van wat wij een 'superlatief' noemen.
Eén voorbeeld naast onze tekst is Efeze 3:20, dat spreekt over het gegeven dat God bij machte is 'oneindig veel
meer te doen dan we bidden of beseffen'. Het gebruik van oneindig bovenop veel meer is vergelijkbaar met het
gebruik van het meer hier door Paulus.

Wanneer we kijken naar de context waarbinnen Paulus in Romeinen 8 spreekt, wordt ons duidelijk dat het 'meer
dan overwinnaar' betrokken is op niet te geringschatten zaken: verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger,
naaktheid, gevaar, het zwaard, ja, zelfs een als slachtschaap gedood worden!
Daar schijnt het alleen 'overwinnaar' zijn te gering en voegt hij het 'meer dan' toe. En dat 'meer dan' blijkt dan
gelegen in het 'door Hem die ons heeft liefgehad'. Het overwinnen ligt hier namelijk niet in mijn eigen kracht of
kunnen, maar in God. Wat dat inhoudt, is zichtbaar gemaakt in en door Gods Zoon, Jezus Christus in heel zijn
dienst op deze aarde, maar in het bijzonder bevestigd in en door zijn gang door de dood naar het leven - de
opstanding.
Hij heeft verdrukking en alles wat Paulus vervolgens opsomt doorstaan en ten laatste de dood als slachtschaap
overwonnen en zo bewezen meer dan overwinnaar te zijn! Alzo lief had God de wereld, dat onderstreept Paulus
in het 'door Hem die ons heeft liefgehad'. Het ervaren van het 'meer dan' is ook een kwestie van een in geloof je
toevertrouwen aan de waarheid uitgedrukt in de woorden van Jezus: het is volbracht! Een bijzonder feit!

Gebed
Vader, wat er in ons bestaan ook op ons af kan en mag komen - en dat kan enorm veel en enorm ingrijpend zijn,
mogelijk zelfs de confrontatie met de dood - U onderstreept door Paulus' woord de onuitsprekelijke genade die
ons deel mag zijn dankzij de overwinning door Uw Zoon op juist die laatste vijand, de dood, dat wij meer dan
overwinnaars zijn. Dank voor die liefde van U in Jezus naam. Amen.


