
  
 

 
 

Romeinen 1:16. 
 

Want ik schaam mij het evangelie niet;  want het is een kracht Gods 
tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook 

voor de Griek.  
 
Wie het woordenboek raadpleegt op de betekenis van 'zich schamen', zal als 
omschrijving aantreffen: 'zich verlegen of onbehaaglijk voelen'. Kent u, ken jij 
het als persoonlijke ervaring, schaamte? Misschien kan aan de vraag beter het 
bijwoord 'nog' worden toegevoegd: kent u, ken jij het nog als persoonlijke 
ervaring? Want laten we eerlijk zijn, schaamte en schaamtegevoel is er niet 
veel meer te vinden. Wie voelt zich nog echt verlegen of onbehaaglijk? Nee, 
worden we in deze tijd niet eerder geconfronteerd met een gebrek aan 
schaamtegevoel. Dominee Hans Esbach mag dan wel, als het gaat om de 
evangelisatiecampagne onder de noemer MEER - een campagne geïnitieerd 
vanuit het evangelisch werkverband binnen de PKN, aanmoedigen om een niet 
gelovige in plaats van op zonde op schaamte aan te spreken, maar of dat veel 
effect zal sorteren? Ook menig christen blijkt niet meer zo concreet vertrouwd 
met schaamte als ervaring. Laten we eens een paar terreinen noemen als het 
om schaamte gaat. 
 
Wat te denken van de omgang met God? Bij een niet christen is een vloek er zo 
uit en is Jezus wat vaak niet meer dan een stopwoord dat veelal achteloos 
wordt gebezigd. En de christen en eerbied voor God? Kennen we nog de vreze 
des Heren of hebben we dat vervangen door de 'god-in-je-broekzak-hebben' 
mentaliteit. Hoe zit het met schaamte als het gaat om de omgang met de 
naaste, je medemens? Geldt niet voor christen en niet christen dat een 
kwetsende opmerking zo is gemaakt en het aannemen van een respectloze 
houding geen van beiden vreemd is? Nog een terrein. Wat te denken van de 
natuur, de schepping? Hebben ook hier beide groepen niet een even groot 
woord, maar wint het eigenbelang het uiteindelijk toch het vaakst, zeker als het 
gaat om geldelijk gewin?  
 
Wist u, wist jij dat wat deze terreinen aangaat God in het allereerste Bijbelboek 
getuigt dat het op al die terreinen goed zat. Het zat voor de zondeval goed 
tussen God en de mens, de mens en God. Het zat goed tussen de mens en de 
medemens. Het zat goed tussen de mens en de natuur. Het ging fout toen de 
mens zichzelf in het middelpunt plaatste, aangemoedigd door Gods 
tegenstander. Toen brak het op al de genoemde terreinen stuk. Resultaat toen? 
Schaamte! Besef van zonde, een in dit verband nog betere omschrijving van 
schaamte. En het loon van de zonde, zegt Gods Woord, is de dood. God sprak 
dat bij de allereerste mens al uit. Maar Hij beloofde tegelijk een uitweg. Jezus 
en het kruis. Dan hoor je de schrijver van de Hebreeënbrief vertellen dat God 
zich voor de mens niet schaamt hun God te heten. Maar dan moet je wel 
belijden zondaar te zijn, jezelf aan God toevertrouwen door je leven aan Jezus 
te geven. Of schaam je je daarvoor? Gek eigenlijk dat een gelovige zich wat 
vaak en wat gemakkelijk voor die ene zaak schaamt: het evangelie, het 
getuigen aan de niet christen dat Jezus voor onze zonden gestorven is. Of is 
schaamte je hier ook vreemd. Wel, als het je hier vreemd is, is het goed. Ik 
schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God die op alle 
genoemde terreinen kan helen! Is het heel tussen jou en God? 
 

 

het woord van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


