
 
 
 
                                            Romeinen 12:2  

 

het woord van de week 
 

 

…wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door 
de vernieuwing van uw denken…  

 
Als er één tekst actueel is dan is het wel deze tekst, al moet worden 
toegegeven dat in elke tijd deze oproep van Paulus toepasselijk is. Sowieso  
loopt de christen immers het gevaar zich gemakkelijk aan de wereld aan te 
passen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn vaak dat je graag mee wilt 
tellen, niet uit de pas wilt lopen, voor vol wilt worden aangezien en geen 
dwarsligger wilt zijn of voor ouderwets wilt worden versleten. In al deze 
gevallen gaat het om een vrije, niet afgedwongen keuze. Het proces van dit 
aanpassen wordt wel secularisatie genoemd.  
 
Erger wordt het wanneer de wereld je door niets minder dan wet- en 
regelgeving in haar gareel wil dwingen en we zien dit de laatste jaren al meer 
gebeuren, zelfs in ons land. Niet alleen een D66 loopt in dezen voorop. Ook 
andere partijen schromen niet een dergelijke weg te kiezen of stilzwijgend te 
accepteren. Wat dacht u van wat zich christelijke politiek noemt? Een duidelijk 
voorbeeld is inmiddels de wet gelijke behandeling. Als ergens een onevenredig 
handelen zichtbaar wordt dan wel op grond van deze wet. Maar ach, menige 
geloofsgemeenschap - of het nu gaat om de algemeen kerkelijke of wat zich 
evangelisch noemt - is wat dit aangaat al lang om, dan wel bezig haar bakens te 
verzetten. Ook over andere ethisch gevoelige zaken wordt in christelijke kring 
steeds gemakkelijker gedacht en gesproken, maar bovenal gehandeld.  
 
Het is nu juist daarom dat Paulus al in zijn tijd de gemeente aanschreef om zich 
niet aan de wereld aan te passen, maar zich te wapenen met het denken van 
Christus. Het hebben van ‘de zin van Christus’ (1 Cor. 2:16) was en is hierbij 
een absolute noodzaak, alsook een bewijs van een levend christen zijn. ‘De zin 
van Christus’ houdt niets minder in dan leven vanuit en naar Gods normen 
zoals te vinden in zijn geboden en Woord. Wie zich daaraan conformeert, en 
dat zelfs tegen wet- en regelgeving in, wordt al gauw op grove wijze afgestraft. 
Maar wie zich aan de wereld aanpast, zal aan het eind in de ontmoeting met de 
Levende onveranderlijke God in Christus niet alleen geconfronteerd worden 
met de consequenties van een dergelijke handel en wandel, maar zal hier en nu 
al blijk geven van een steeds verder afdwalen van Gods hart en wil.  
 
Het is een uitermate verdrietige zaak om te zien hoe meer en meer de grenzen 
tussen gelovigen en niet gelovigen vervagen en hoe, dankzij dit proces van 
secularisatie, de verwarring in de geloofsgemeenschap toeneemt. Wat kan er 
binnen de geloofsgemeenschap intussen al niet op door? Belangrijke 
leidslieden creëren een al grotere chaos - het gegeven dat herders de kudde 
laten dwalen, is al lang geen unicum meer, maar eerder schering en inslag. 
Daarom is Paulus’ oproep om te komen tot een vernieuwing van denken geen 
overbodige oproep, nee, uiterst actueel. Het gaat per slot van rekening om het 
goede, welgevallige en volkomene én… het eeuwige heil. Misschien maar eens 
beginnen bij Romeinen 1 en dan met name vanaf vers 18?  
 
 


